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ve Western Cape – Za aldrovandkou na sever 
Polska – A zase ty tučnice VI. – Revize D. whittakeri
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Milí	čtenáři,
redakční	 rada	 Darwiniany	 před	 vás	 předklá-
dá	první	letošní	vydání	TRIFIDa.	Většina	z	nás	
na	přelomu	roku	bilancuje	události	uplynulých	
dvanácti	měsíců	a	dává	si	případná	předsevzetí	
do	budoucna.	Pro	hrstku	nadšenců	připravující	
náš	časopis	takový	okamžik	přichází	na	přelo-
mu	čtvrtého	čísla	a	prvního	čísla	nového	roční-
ku.	Po	mohutném	finiši,	aby	bylo	poslední	číslo	
v	poštovních	schránkách	pokud	možno	co	nej-
dříve,	si	celý	tým	oddechl	a	mohl	se	na	něko-
lik	málo	týdnů,	po	zásluze,	věnovat	ryze	svým	
soukromým	 záležitostem,	 které	 musely	 být	
v	 tolika	případech	odsunuty	 na	vedlejší	 kolej.	
A	 načerpat	 potřebnou	 energii	 a	 chuť	 dál	 tvo-
řit.	A	ohlédnout	se	nejen	do	minulosti,	jak	už	to	
tak	u	bilancování	bývá,	ale	především	dopředu,	
na	čtveřici	TRIFIDa	2012.	 Jak	 jej	vylepšit,	aby	
udržel	krok	nejen	s	masožravým,	ale	i	reálným	
světem,	kde	přidat,	co	mu	chybí,	a	tak	nějak	už	
klasicky	odkud	vzít	pro	čtenáře	atraktivní	člán-
ky.	Nemá-li	Společnost	ustrnout,	je	potřeba	se	
oprostit	od	falešného	pocitu	uspokojení	nad	se-
bou	sama.	V	minulosti	realizované	projekty	by	

měly	 sloužit	 za	 odrazové	můstky	 a	 inspirovat	
do	další	práce,	nikoli	se	stát	monumenty	dávno	
zašlé	slávy,	na	které	pomalu	usedá	prach;		a	vrší	
další	a	další	stránky	TRIFIDa.	Proto	se	snažíme	
si	laťku	vždy	posunout	alespoň	o	trošilinku	výš,	
byť	 je	 to	 pochopitelně	 rok	 od	 roku	 náročněj-
ší.	Nejen	tělo,	ale	i	mysl	je	potřeba	nepřetržitě	
procvičovat,	jinak	postupně	upadne	do	zhoub-
né	spirály	letargie.	V	případě	Darwiniany	je	to	
samozřejmě	o	to	těžší,	že	lidských	zdrojů	jsme	
ve	 Společnosti	 vždy	měli,	 a	 patrně	 i	 vždy	mít	
budeme,	 jen	velice	omezené	množství.	A	při-
tom	tolik	zajímavých	projektů	by	se	dalo	usku-
tečnit,	 jen	mít	 dostatek	 pomocníků.	 Proto	 se	
musí	zátěž	zvyšovat	s	mimořádnou	opatrností,	
abychom	tak	složitému	organismu,	 jakým	ob-
čanské	sdružení	bezesporu	 je,	nakonec	nepři-
vodili	spíše	náhlý	kolaps.	Na	druhou	stranu	o	to	
větší	 radost	 bychom	 z	 každé	 takové	 úspěšně	
zrealizované	změny	k	lepšímu	měli	mít	a	hlav-
ně	si	vždy	vážit	práce	a	úsilí	dobrovolníků,	kte-
ří	Darwinianě	bez	nároku	na	jakoukoli	finanční	
odměnu	a	ve	svém	volném	čase	pomáhají.

Hrabání	na	sněhu.	Pro	všechny	z	nás	to	byla	první	taková	zkušenost.	Zleva:	šéf	projektu	
Kosiště	Mirek	Macák,	rukama	pracující	Jakub	Štěpán,	motorizovaný	Zbyněk	Elingr	a	příkladně	
všem	příkladem	jdoucí	prezident	společnosti	Patrik	Hudec.		Foto:	Michal	Rubeš
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Co	je	tedy	pro	rok	2012	nového?	Kam	se	po-
dařilo	posunout	laťku?	Pokud	naše	spolupráce	
s	novou	tiskárnou	proběhla	hladce	a	podle	do-
mluveného	 (cenového)	harmonogramu,	vidíte	
rozdíl	už	na	první	pohled.	Nový	TRIFID	 „při-
bral“.	A	to	hned	o	8	stran.	Fotografie	teď	mo-
hou	být	větší,	 lépe	čitelné,	a	jak	doufáme,	při-
nesou	i	lepší	dojem	z	článků.	Druhého	rozdílu	
si	patrně	všimnete	až	po	přečtení	celého	čísla.	
Anebo	možná	vůbec.	Ne	nadarmo	se	totiž	říká,	
že	na	lepší	se	zvyká	snadno	a	rychle.	Takže	věz-
te,	že	toto	číslo	je	celobarevné.	Ano,	můžete	na-
mítnout,	že	takové	čísla	se	vyskytla	i	v	minulos-
ti.	Na	to	podotknu,	že	máte	pravdu,	ale	jednalo	
se	v	lepším	případě	o	jediné	číslo	do	roka,	větši-
nou	zamýšlené	jako	vánoční	dárek	pod	strome-
ček.	Tentokráte,	přinejmenším	až	do	další	změ-
ny	na	straně	provozních	nákladů	za	tisk,	bude	
takové	 každé	 číslo.	 Doslova	 ukázkový	 příklad	
inovací	a	toho,	kterak	zavádění	nových	techno-
logií	umožňuje	v	konkurenčním	prostředí	sní-
žit	ceny.	TRIFID	je	prostě	odteď	až	do	odvolá-
ní,	resp.	dokud	to	cenová	politika	tiskárny	do-
volí,	celobarevný.
Jménem	redakce	mi	závěrem	dovolte	popřát	

vám	příjemné	a	současně	i	poučné	počtení.

Na	obálce	Drosera cistiflora  
Foto:	Christian	Dietz
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Pozvánka na výstavu 
Darwiniany
Milí	příznivci	masožravek,
15.–24.	6.	2012	pořádá	Darwiniana	již	9.	ročník	
výstavy	masožravých	rostlin.	Koná		se	v	horním	
skleníku	BZ	PřF	UK,	Na	Slupi	16,	Praha	2,	ote-
vřena	bude	každý	den	od	9:00	do	18:00,	vstup-
né	zůstává	dospělí	30	Kč,	studenti	a	důchodci	
15	Kč,	členové	Darwiniany,	ZTP	s	doprovodem	
a	děti	do	6	let	zdarma.	Na	výstavě	budou	k	za-
koupení	rostliny,	trička,	literatura	a	další.
Během	výstavy	proběhne	také	valná	hroma-

da	společnosti,	kde	se	můžete	dozvědět	různé	
informace	nejen	o	chodu	Darwiniany.	Sejdeme	
se	v	prostorách	skleníku	první	sobotu	výstavy,	
tedy	16.	6.	v	11	h.
Všichni	jste	zváni!

Pokud	byste	chtěli	pomoci	s	instalací	a	průbě-
hem	výstavy	nebo	zapůjčit	rostliny	do	expozi-
ce	nebo	měli	 jakýkoliv	dotaz,	pište	na	e-mail:	
katka.kralova90@gmail.com.

Katka Králová

Střípky z fóra
http://www.darwiniana.cz/forum/

Tradičním	 jevem	 na	 našem	 fóru	 ve	 vánočním	
období	 jsou	 novoročenky	 od	 pěstitelů,	 kte-
ří	často	ukáží	 svůj	 fotografický	či	grafický	um	
a	 prezentují	 opravdová	 umělecká	 díla.	 Letos	
sice	byla	jejich	úroda	o	něco	slabší,	ale	rozhod-
ně	 stojí	 za	 prohlédnutí.	 Letošní	 novoročenky,	
i	ty	z	let	minulých,	hledejte	v	sekci	„Oznamka“,	
nejlépe	podle	data.
Chlubírně	 vládl	 Slávek	 Macháček,	 jehož	

makrofotografie	masožravek	si	zaslouží	oprav-
du	veliký	obdiv.	Na	vydařené	fotografie	nádher-
ných	rostlin	se	vždy	pěkně	dívá.	Slávkovy	fotky	
naleznete	nejen	v	Chlubírně	ve	vlákně	„Nějaký	
ten	můj	salát“,	ale	také	ve	VAMRu.	VAMR	dnes	

do	velké	míry	zastupuje	funkci	Chlubírny,	a	to	
díky	vláknu	„Palubní	deník	VAMRu“,	kde	 jsou	
prostřednictvím	 odkazů	 publikovány	 všech-
ny	nové	fotky	(i	jiné	důležité	věci).	Ještě	jednou	
musím	 poděkovat	 Slávkovi	 za	 zprostředková-
ní	fotek	láčkovek	z	přírody	Bornea,	které	poří-
dil	jeho	školitel	Tomáš	Šimůnek.	Je	na	nich	na-
příklad	velmi	pěkně	vidět,	 jak	Nepenthes veit-
chii	mistrně	šplhá	po	kmenech	stromů.	Za	sebe	
mohu	říct,	že	jsou	to	jedny	z	nejnázornějších	fo-
tek	s	tímto	tématem,	které	jsem	viděl.	Ve	VAM-
Ru	 ještě	zůstaneme,	protože	Dáša	Hanuliako-
vá	se	jeho	prostřednictvím	pochlubila	svou	Ut-
ricularia asplundii,	která	bude	co	nevidět	kvést	
(v	době	vydání	tohoto	článku	již	možná	bude-
te	moci	obdivovat	 fotky	květů).	Kvetení	 toho-
to	druhu	není	ani	dnes	nic	běžného,	takže	roz-
hodně	palec	nahoru	.	
O	velmi	zajímavé	vlákno	se	postaral	Roman	

Rössler	 v	 sekci	 „Oznamka“.	 Nalézt	 jej	můžete	
pod	názvem	„rod	Philcoxia	 .....že	by	nový	rod	
MR?“,	 což	 už	 prozrazuje,	 co	 je	 jeho	 předmě-
tem.	Rod	Philcoxia,	obsahující	prozatím	3	po-
psané	druhy,	se	vyskytuje	v	 Jižní	Americe	a	 je	
horkým	adeptem	 na	 post	 opravdových	maso-
žravých	rostlin.	Podle	informací	z	článku,	kte-
rý	pro	nás	Roman	na	fórum	přeložil,	mají	jeho	
zástupci	podzemní	adhezní	pasti	a	jejich	kořist	
je	podobná	kořisti	mnohých	bublinatek.	Tako-
výchto	nenápadných	masožravých	rostlin	exis-
tuje	možná	více,	než	bychom	čekali.	A	nemusí	
jít	o	masožravost,	o	které	se	jeden	čas	v	médiích	
psalo	v	souvislosti	s	rajčaty,	ale	o	tu	pravou,	kte-
rou	známe	z	našich	parapetů.	Brzy	se	asi	dočká-
me	doby,	kdy	nebude	tak	jednoduché	pěstovat	
všechny	známé	rody	masožravek.
Častým	tématem	mnoha	vláken	byly	vitríny	

s	masožravkami.	Ať	už	šlo	o	osvětlení,	chlaze-
ní	nebo	osadbu,	vždy	si	pěstitelé	navzájem	do-
kázali	poradit	a	najít	 správné	 řešení.	Od	 toho	
přece	 fórum	 je.	A	pokud	 ještě	vitrínu	nemáte	
a	o	nějaké	uvažujete,	nahlédněte	do	sekce	„Tr-
žiště	–	nabízím“,	kde	se	několik	takových	vitrín	
objevilo	v	nabídce.	

Jakub Štěpán

Interinfo
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Výhodnější členské ceny v obchodě 
Darwiniany a jak na ně
Pokud	jste	členy	Darwiniany,	máte	nárok	na	výhodnější	ceny	v	našem	ob-
chodě	http://obchod.darwiniana.cz.	Abyste	je	však	mohli	uplatnit,	před	
samotným	vkládáním	zboží	do	nákupního	košíku	musíte	v	pravém	pane-
lu	stránky	zvolit	speciální	měnu	„CAD“	a	potvrdit	ji	tlačítkem	„Změnit“.	
Po	tomto	jednoduchém	kroku	již	nakupujete	za	nízké,	téměř	symbolic-
ké,	členské	ceny.	

Jakub Štěpán

Fotosoutěž 2012 
„Barvy a detaily“ 
Tento	 rok	 opět	 vyhlašuji	 novou	 fotosou-
těž.	 Letošním	 tématem	 jsou	 „Barvy	 a	 detai-
ly“,	tak	zapojte	 fantazii,	buďte	originální	a	za-
pátrejte	i	ve	svých	archivech.	Pokud	máte	chuť	
se	 zúčastnit,	 zašlete	 své	 fotografie	 na	 e-mail	
2304@centrum.cz,	 do	 předmětu	 napište	 FO-
TOSOUTĚŽ	2012	a	 k	 fotografii	připojte	 krát-
ký	komentář.	
Zasláním	 fotografie	 a	 doprovodného	 textu	

do	 soutěže	 autor	 souhlasí	 s	 jejich	 případným	
vystavením	na	výstavě	a	zveřejněním	v	Trifidu	

a	na	 internetových	stránkách	Společnosti.	Své	
snímky	můžete	zasílat	do	31.	5.	2012.	
Ze	 všech	 fotografií	 následně	 Správní	 rada	

vybere	pětici	nejlepších,	která	bude	vystavena	
na	každoroční	výstavě	Darwiniany,	a	návštěvní-
ci	výstavy	budou	mít	možnost	hlasování.	
Autor	fotografie,	která	od	návštěvníků	výsta-

vy	 dostane	 nejvíce	 hlasů,	 obdrží	 masožravou	
cenu	věnovanou	do	soutěže	Michalem	Koubou.	

Katka Braunová
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Finanční přehled za rok 
2011
Z	roku	2010	si	naše	Sdružení	převedlo	finanční	
polštář	v	objemu	70,5	tisíc	korun,	což	by	mimo	
jiné	pokrylo	v	případě	potřeby	náklady	na	tisk	
TRIFIDa	na	více	než	rok	dopředu.	Takto	velká	
rezerva	umožňuje	Darwinianě	i	nadále	v	mini-
málně	střednědobém	horizontu	 tří	až	pěti	 let	
pokračovat	v	realizaci	zajímavých	projektů,	pří-
nosných	jak	jejím	členům,	tak	široké	veřejnosti,	
a	to	bez	jakéhokoli	omezení,	a	činí	nás	v	otázce	
peněz	plně	nezávislými	na	vnější	formě	finan-
cování	např.	prostřednictvím	darů.	Účetní	ztrá-
ta	za	uplynulý	rok	dosáhla	téměř	5	tisíc	korun	
a	do	roku	2012	jsme	vstoupili	s	takřka	66	tisíci.
V	roce	2011	se	konečně	podařilo	zvrátit	ne-

příznivý	trend	několika	posledních	let	ztenču-
jící	se	členské	základny.	Meziročně	vzrostl	po-
čet	 členů	 o	 20	 zájemců	 a	 opět	 překročil	 hra-
nici	150.	Na	příspěvcích	za	rok	2011	jsme	vy-
brali	necelých	48	tisíc	Kč	a	stejně	jako	v	minu-
lých	 letech	 zůstaly	 hlavním	 zdrojem	 příjmů.	

Významně	 stoupla	 důležitost	 provozovaného	
Obchodu.	Díky	opravdu	maximálnímu	nasaze-
ní	Milana	Petrase	a	Honzy	Bronce	a	za	velkého	
přispění	Kuby	Štěpána	se	podařilo	zpřehlednit	
a	zefektivnit	provoz	e-shopu	a	vyřizování	objed-
návek	a	 rozšířit	 spektrum	nabízeného	obsahu	
především	o	květináče	a	substráty,	což	se	setka-
lo	s	velmi	příznivým	ohlasem	ze	strany	nakupu-
jících.	Po	odečtení	nákladů	spojených	s	průběž-
ným	doplňováním	zboží	a	s	balením	a	odesílá-
ním	zásilek	vygeneroval	Obchod	zisk	téměř	29	
tisíc	korun.	Podotýkám,	že	jsou	v	tom	zahrnuty	
doprodeje	zásob	Sborníků	z	roku	2007,	brožur	
O	Pěstování	MR	a	triček	s	motivy	od	Australa-
na	A.	Lowrieho,	které	Darwiniana	pořídila	v	le-
tech	minulých.
Bilance	 letní,	 červnové	výstavní	 akce	 skon-

čila	při	vybraném	vstupném	takřka	16	tisíc	Kč	
ziskem	šesti	 tisíc,	z	čehož	ovšem	polovina	 jde	
jako	 výraz	 poděkování	 vystavovatelům	 za	 za-
půjčení	 rostlin	a	na	krytí	 jejich	nákladů	s	 tím	
spojených.	Až	tedy	vyplatíme	i	posledního	vy-
stavujícího,	 ve	 výsledku	 to	 bude	 pro	 Společ-
nost	 znamenat	plus	 3	 tisíce	 korun	 (podrobné	
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vyúčtování	 celé	 akce	 je	 k	 dispozici	 na	 http://
www.darwiniana.cz/masozravky/blog:2011-
07-17-vystava-2011-jdeme-rozdelovat).	 Nej-
významnější	 výdaj	 3	 700	 Kč	 spočíval	 v	 poří-
zení	 zalaminovaných	 velkoformátových	 infor-
mačních	tabulí	se	základními	popisky	 jednot-
livých	masožravých	rodů	–	po	letech	plánování	
našla	myšlenka	konečně	svého	patrona	v	osobě	
Michala	Kouby.	Panely	se	samozřejmě	automa-
ticky	staly	součástí	expozice	i	budoucích	výstav	
a	počítáme	s	doplněním	jejich	počtu	v	letošním	
roce	 ještě	 o	 zbylé	 chybějící	 tématické	 okruhy.	
Všechny	náklady	z	Výstavy	se	promítají	v	kate-
gorii	provozních	nákladů	spolu	s	dalšími	pro-
vozními	věcmi,	 jako	je	např.	poplatek	za	sprá-
vu	internetové	domény	a	karty	nebo	poštovné	
a	balné	za	TRIFIDa.
Peníze	vybrané	za	členství	a	předplatné	spo-

lu	se	ziskem	z	provozu	Obchodu	a	uspořádání	
Výstavy	šly	samozřejmě	tradičně	na	tisk	TRIFI-
Da.	I	v	roce	2011	jsme	díky	tomu	mohli	připra-
vit	jedno	celobarevné	číslo	a	dosáhnout	na	ještě	
kvalitnější	tisk	a	papír.	Do	Knihovny	přibyl	dal-
ší	cenný	titul,	a	to	nový	dvouset	od	S.	McPher-
sona	za	1	900	Kč.	Mimochodem,	další	publika-
ce	plánujeme	pořídit	i	v	roce	letošním.

Patrik Hudec

EEE 2012: 20.–22. 7. 
2012, Bonn
Mezinárodní	 výstava	 masožravých	 rostlin	 se	
po	 šesti	 letech	a	celkově	už	potřetí	opět	vrací	
do	místa	 svého	zrodu	 –	do	Německa.	 Letošní	
ročník	 EEE	 (The	 European	Carnivorous	 Plant	
Exchange	 And	 Exhibition)	 pořádají	 němec-
ká	společnost	GfP	a	Botanická	zahrada	Porýn-
ské	 univerzity	 Friedricha	 Wilhelma	 v	 Bonnu	
ve	dnech	20.	až	22.	července	v	prostorách	za-
hrady.	Prodejní	a	výstavní	akci	doprovází	mimo	
jiné	promítání	filmů,	přednášky	v	anglickém	ja-
zyce	a	exkurze	na	vřesoviště	v	přírodní	rezerva-
ci	Wahner	Heide.	EEE	je	věnována	internetová	
stránka	http://eee2012.jimdo.com,	kde	zájem-
ci	najdou	veškeré	aktuální	a	potřebně	informa-
ce	týkající	se	celé	výstavy.

Patrik Hudec

Summary T1/2012
LENKA STRNADOVÁ

Carnivorous plants in the Republic of South 
Africa in Western Cape – Christian Dietz
In	the	next	voyage	diary,	we	can	look	into	the	Re-
public	of	South	Africa,	where	a	small	group	of	en-
thusiasts	was	looking	for,	as	expected,	carnivorous	
plants.	The	 journey	was	not	easy,	but	was	ended	
successfully.	Now	we	can	read,	which	species	they	
met.

To the north of Poland not only for Aldrovanda  
Zbyněk Elingr, Klára Madejová
On	their	another	journey,	Zbyněk	and	Klára	trav-
elled	further	south	than	usually.	Goal	of	their	trip	
was	our	neighbouring	country,	Poland.	They	vis-
ited	Polish	national	parks	with	all	of	their	plant	and	
animal	residents.	The	way	was	focused	on	area	of	
aquatic	carnivorous	plant	–	Aldrovanda.

Darlingtonia californica – Stewart McPherson
In	the	article	you	can	find	not	only	a	description	of	
this	interesting	plant,	but	also	information	about	its	
appearance	and	growing.

The second expedition – and Butterworts 
again – part VI.
Jaroslav Neubauer, Mirek Macák, Pepa Malín-
ský
The	another	and,	unfortunately,	the	last	part	of	the	
article	about	 the	field	 trip	and	 looking	 for	Euro-
pean	butterworts.	Together	with	authors	we	will	be	
exploring	the	territory	of	Spain	and	then	slowly	but	
surely	we	will	go	home.	This	time	the	story	is	spe-
cies-variable	and	we	can	find	several	species:	from	
common	P. alpina	to	e.g.	P. nevadensis.

Revision of D. whittakeri – part IV.
A. Lowrie, J. G. Conran
This	last	part	contains	a	description	of	D. whittakeri.

The librarian introduces… –  Adam Veleba
In	 this	 review,	 two	 titles	 are	 introduced:	 Sarra-
ceniaceae	 of	 North	 America	 and	 Sarraceniaceae 
of	South	America.	Both	books	were	written	by	S.	
McPherson	at	al.	As	the	title	prompted,	we	can	find	
there	 information	about	three	different	genera	of	
carnivorous	plants	–	Sarracenia,	Darlingtonia	and	
Heliamphora.
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Darlingtonia californica
STEWART MCPHERSON
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Jedním	 z	 méně	 obvyklých	 rodů	 masožravých	
rostlin	 je	 rod	 Darlingtonia,	 zastoupený	 pou-
ze	jediným	druhem	–	Darlingtonia californica.	
Ten	vytváří	neobvykle	tvarované	gravitační	pas-
ti	připomínající	kobru	připravenou	k	útoku.	Je	
to	 právě	 zvláštní	 tvar	 pastí,	 který	darlingtonii	
vysloužil	označení	„the	cobra	lily“	a	pověst	nej-
bizarnější	masožravé	rostliny.
Vyskytuje	se	výhradně	na	západním	pobře-

ží	 Spojených	 států	 amerických	 v	 roztrouše-
ných	 populacích	 napříč	 Oregonem	 a	 severo-
západní	 Kalifornií.	 Darlingtonie	 byla	 objeve-
na	roku	1841	na	severozápadní	straně	Mount	
Shasta	(Kalifornie)	americkým	botanikem	J.	D.	
Brackenridgem.	Ten	v	té	době	podnikal	expedi-
ci	k	odlehlé	západní	hranici	a	náhodou	objevil	
právě	rostliny	Darlingtonia californica.	Rod	ofi-
ciálně	popsal	botanik	John	Torrey	v	roce	1853	
a	 pojmenoval	 ho	 na	 počest	 svého	 přítele	 Dr.	
Williama	Darlingtona,	doktora	a	politika	z	Bir-
minghamu	v	Pensylvánii.
Darlingtonie	 tvoří	dva	 typy	 listů.	 Juvenilní,	

nedospělé	rostliny	mají	 jednoduché	trubicovi-
té	pasti	dlouhé	až	5	cm,	zelené	či	načervenalé,	

připomínající	pasti	příbuzných	rodů	–	Sarrace-
nia	a	Heliamphora.	Jakmile	rostlina	dosáhne	do-
spělosti,	tvar	listů	se	dramaticky	mění	a	je	zcela	
unikátní.	Dospělé	pasti	jsou	nazelenalé	až	žlu-
té,	20–80	cm	vysoké,	složené	ze	vzpřímené	láč-
ky,	která	je	zakončena	oválnou,	dopředu	prota-
ženou	baňatou	strukturou,	na	jejíž	spodní	stra-
ně	je	10–20	mm	široký	otvor,	umístěný	přímo	
za	dlouhým,	červeným	přívěskem	tvaru	rybího	
ocasu.	Horní	 část	 kupole	a	 začátek	 trubicovi-
té	láčky	jsou	nepravidelně	pokryty	průhledný-
mi	fenestracemi.	Otvor	na	spodní	straně	kupo-
le	 je	 jediným	 vstupem	 do	 vnitřního	 prostoru	
duté	láčky.	Jeho	okraj	se	stáčí	do	sebe	a	vytvá-
ří	tak	dovnitř	vyčnívající	lem,	podobný	vstupu	
do	vrše.	Kolem	vstupního	otvoru	a	na	rozekla-
ném	přívěsku	 rostlina	 bohatě	 produkuje	 nek-
tar.	Vnitřek	pasti	je	holý,	hladký	a	poměrně	vos-
kovitý.
Zvláštní	 tvar	 pastí	 D. californica	 je	 důmy-

slnou	 adaptací	 pro	 pozoruhodně	 komplex-
ní	 princip	 lovu,	 který	 umožňuje	 polapit	 širo-
kou	paletu	členovců.	Z	bohatě	produkovaného	
nektaru,	 koncentrovaného	 zejména	 na	 zadní	
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straně	 přívěsku,	 se	 šíří	 nápadná	 sladká	 vůně	
a	 láká	různý	hmyz,	především	vosy	a	mouchy.	
Ty	 jsou	 nektarem	 navedeny	 přímo	 ke	 vstupu	
do	láčky.	V	této	pozici	vidí	hmyz	světlo	proni-
kající	skrz	fenestrace,	které	považuje	za	směro-
datné	k	obloze	a	ke	svobodě.	Proleze	nebo	pro-
letí	otvorem	v	láčce,	narazí	do	fenestrací	a	od-
razí	 se	 dolů	 do	 láčky,	 kde	 klesne	 do	 obsaže-
né	 tekutiny.	 Neschopen	 zlézt	 kluzký	 voskovi-
tý	povrch,	utopí	se,	je	rozložen	a	uvolněné	živi-
ny	 jsou	rostlinou	vstřebány.	Nejčastější	kořistí	
jsou	mouchy,	brouci	a	mravenci.
Takový	způsob	lovu	kořisti	můžeme	najít	jen	

u	několika	rostlin	s	gravitačními	pastmi.	Pouze	
dva	druhy	rodu	Sarracenia	a	shodou	okolnos-
tí	 také	dva	druhy	rodu	Nepenthes	vytváří	pas-
ti	s	klamavými	průsvitnými	skvrnami,	které	lá-
kají	hmyz	způsobem	srovnatelným	s	D. califor-
nica.	V	 těchto	případech	 je	hmyz	chytán	stej-
ně,	přestože	systém	jejich	pastí	není	tak	složi-
tý	nebo	specializovaný	jako	u	darlingtonie,	více	
se	podobá	ostatním	druhům	masožravých	rost-
lin	s	láčkami.
Darlingtonii	je	snadno	pěstovatelná,	pocho-

píme-li	 několik	 základních	 požadavků.	 Přiro-
zeně	se	vyskytuje	na	poměrně	chladných,	vlh-
kých	(ve	smyslu	vzdušné	vlhkosti,	pozn.	překl.),	

podmáčených	a	dobře	osvětlených	stanovištích	
a	přizpůsobila	se	široké	škále	mokrých	a	zrašeli-
nělých	míst.	Vyžaduje	tedy	permanentně	vlhký	
až	mokrý	substrát,	vysokou	RVV	a	dobré	světel-
né	podmínky.	Co	je	nejdůležitější,	darlingtonie	
vyžaduje	celoročně	nižší	teploty	a	období	zim-
ní	dormance,	odrážející	zimu	na	severní	polo-
kouli.	V	Oregonu	a	Kalifornii	darlingtonie	za-
žívá	chladná	léta	(obvykle	pod	30	°C)	a	chlad-
né	 zimy,	 během	 nichž	 je	 denní	 teplota	 něko-
lik	měsíců	pod	hranicí	10	°C	a	pravidelně	může	
klesat	pod	bod	mrazu.	Pro	úspěšnou	kultivaci	
je	nezbytné	poskytnout	rostlině	několik	měsí-
ců	 nízkých	 teplot,	 během	nichž	 rostlina	 upa-
dá	do	dormance,	což	je	důležité	v	ročním	růs-
tovém	cyklu	tohoto	druhu.	Dormanci	je	možné	
snadno	dodržet	umístěním	darlingtonie	na	3	až	
4	měsíce	do	lednice,	viz	D’Amato	(1998),	Slack	
(1979,	1986)	a	Rice	(2006).	
V	přírodě	 roste	D. californica	ve	vlhkém	až	

mokrém	substrátu	sestávajícím	ze	směsi	kyse-
lého	 opadu	 jehličnanů	 a	 zrašelinělé	 půdy.	 Při	
kultivaci	 v	 domácích	 podmínkách	 roste	 nej-
lépe	ve	směsi	 rašeliníku,	písku	a	perlitu	v	po-
měru	přibližně	2	:	1	:	1.	Darlingtonie	v	přírodě	
také	často	 roste	na	okrajích	potoků	či	 jezírek,	
při	kultivaci	je	potom	důležité	udržovat	kořeny	
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relativně	chladné,	čehož	lze	
dosáhnout	postavením	kvě-
tináčů	do	vody.	Podrobnější	
informace	o	pěstování	dar-
lingtonie	 je	 možno	 nalézt	
v	 dílech	 D’Amato	 (1998),	
Slack	 (1979,	 1986)	 a	 Rice	
(2006),	na	něž	tímto	čtená-
ře	odkazuji.	
Několik	 masožravých	

rostlin	Severní	Ameriky	pa-
tří	 bohužel	 k	silně	ohrože-
ným	druhům.	Status	ochra-
ny	D. californica	 je	 naštěs-
tí	 poměrně	 bezpečný	a	vý-
hled	do	budoucnosti	přeži-
tí	 této	 rostliny	v	 přírodě	 je	
vcelku	 pozitivní.	 Díky	 při-
rozenému	 rozšíření	 druhu	
v	 horách	 a	 těžko	 dostup-
ných	 oblastech	 nebylo	 při-
rozené	prostředí	darlingto-
nie	podrobeno	stejné	úrov-
ni	 destrukce,	 jakou	 může-
me	 vidět	 na	 mnoha	 jiných	
místech	 v	 Severní	 Ameri-
ce.	Kromě	toho	je	význam-
ná	 část	 původních	 stano-
višť	druhu	pod	dobře	orga-
nizovanou	 ochranou	 a	 vel-
ká	část	nádherného	pobřeží	
severní	Kalifornie	a	Orego-
nu	byla	vyčleněna	jako	stálé	
přírodní	rezervace.	
Severně	od	Florence	v	Oregonu	 je	dokonce	

podél	cesty	rezervace	zřízená	přímo	k	ochraně	
D. californica	 –	 jediný	oregonský	 park	určený	
k	ochraně	jednoho	rostlinného	druhu.	Ačkoli	je	
tedy	snadné	vidět	darlingtonii	v	přírodě	a	stráž-
ci	parků	v	Kalifornii	a	Oregonu	ochotně	pomá-
hají	 přírodovědcům,	 je	 nezbytné	 si	 uvědomit,	

že	sběr	tohoto	druhu	z	přírodních	populací	 je	
zákonem	přísně	zakázán	a	tento	zákaz	musí	být	
respektován	všemi	návštěvníky.			

Přeložili	Adam	Veleba	a	Katka	Králová

Fotografie	k	článku:	Christian	Dietz
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Mnoho	 z	 nás	 si	 jistě	 přeje	 navštívit	 místa,	
na	kterých	žijí	miláčci	našich	sbírek	v	přiroze-
ném	prostředí.	Letos	by	se	toto	přání	některým	
z	nás	mělo	vyplnit.	Za	cíl	naší	cesty	jsme	zvolili	
jihozápadní	část	JAR,	provincii	Western	Cape.	
JAR	je	mezi	milovníky	masožravek	známá	hus-
totou	výskytu	masožravých	rostlin,	především	
rosnatek.	 Kromě	MR	 je	 zde	 i	 mnoho	 dalšího	
k	vidění.	Cesta	byla	naplánována	na	druhou	po-
lovinu	září,	čili	v	období	jara	na	jižní	polokouli,	
abychom	našli	co	nejvíce	rostlin	před	začátkem	
letních	veder	a	suché	periody.
Jedenáctého	září	2009	se	to	stalo.	Naše	ces-

ta	na	jih	začala.	Plni	nadšení	jsme	se	setkali	ve-
čer	11.	9.	na	letišti	ve	Frankfuru	nad	Mohanem.	

Masožravé rostliny v JAR 
ve Western Cape

CHRISTIAN DIETZ

Signal	Hill

Drosera aliciae
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Protože	Alfred	odletěl	několik	dní	předem,	po-
tkali	jsme	se	až	12.	9.	v	hotelu	v	Kapském	Měs-
tě.	 Do	 Kapského	 Města	 nejsou	 žádné	 přímé	
lety,	rozhodli	jsme	se	proto	pro	spoj	s	mezipři-
stáním	v	 Johannesburgu.	Dobu	 letu	 bych	od-
hadnul	na	14	a	půl	hodiny	i	se	zastávkou	v	Jo-
hannesburgu.	
Samozřejmě	 bylo	 naším	 cílem	 zhlédnout	

pokud	možno	co	nejvíc	z	přirozených	stano-
višť	 MR.	 Proto	 jsme	 se	 rozhodli	 pro	 okruž-
ní	 cestu	 z	 Kapského	Města	 přes	 Clanwilliam	
do	Franschhoek,	odtud	do	Hermanu	a	koneč-
ně	zpět	do	Kapského	Města	(dále	jen	KM).	Na-
ším	cílem	byla	neméně	známá	stanoviště	jako	
např.	Silvermine	Nature	Reserve	(přírodní	re-
zervace	 Silvermine),	Bains	Kloof,	The	Ceder-
berg	 mountains	 and	 nature	 reserve	 (Cedro-
vá	 hora),	 Fernkloof	 Nature	 Reserve	 (přírod-
ní	rezervace	Fernkloof)	a	Stolová	hora	(Table	
mountain).
Botanikové	 rozdělují	 zemi	 do	 šesti	 rozdíl-

ných	 rostlinných	 říší.	 Ta	 nejmenší	 z	 nich	 je	
Capensis,	 která	 toliko	 zahrnuje	 kapský	 regi-
on	 v	 JAR.	 Přes	 zjevně	 nejmenší	 rozlohu	 zde	

roste	extrémně	vysoký	počet	rostlinných	dru-
hů,	které	jsou	velmi	často	endemické.
Převažující	 vegetací	 v	 západním	 kapském	

regionu	je	tzv.	fynbos.	Přičemž	se	jedná	o	typ	
krajiny,	který	je	formován	především	rostlina-
mi	z	čeledí	Proteaceae (proteovité), Ericaceae 
(vřesovcovité)	 a	 Restionaceae (jednoděložné	
rostliny	 příbuzné	 a	 podobné	 travám).	 (pozn.	
edit.:	 vegetace	 fynbos	 je	 analogická	 středo-
mořské	vegetaci	typu	makchie)
Tento	 typ	vegetace	 se	vyskytuje	na	 jihozá-

padě	 JAR	 a	 pokrývá	 zhruba	 polovinu	 oblasti	
Capensis.	V	rámci	fynbos	se	nachází	asi	80	%	
všech	rostlinných	druhů,	které	můžeme	najít	
v	Capensis.	Vychází	se	z	přibližně	9500	druhů	
kapské	flóry,	z	nichž	70	%	je	v	oblasti	Capen-
sis	 endemických.	 Jméno	 fynbos	 se	 odvozuje	
z	 nizozemského	 slova	 „fijnbosch“	 a	 znamená	
„jemný	keř“.	Fynbos	je	také	domovem	většiny	
masožravých	druhů,	které	jsme	chtěli	na	naší	
cestě	najít.
Za	zmínku	stojí	velký	podíl	geofytů,	čili	rost-

lin	 s	obnovovacími	 pupeny	v	 podzemních	or-
gánech,	např.	s	cibulemi	nebo	hlízami.	 Je	zde	

Drosera aliciae
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možno	zmínit	u	nás	pěstované	okrasné	gladio-
ly	nebo	pelargónie.	I	s	jinými	rostlinami	tohoto	
typu	se	můžeme	setkat	v	obchodních	řetězcích.
Vegetace	 fynbos	 je	 formována	 středomoř-

ským	klimatem	s	velmi	teplými	a	suchými	léty	
a	mírnými	deštivými	zimami.	Zima	 je	 společ-
ně	 s	 přechodnými	 ročními	 dobami	 nejdůle-
žitějším	 vegetačním	 obdobím	 mnoha	 rostlin-
ných	druhů.	V	létě	dochází	pravidelně	k	požá-
rům,	 které	 jsou	pro	 tento	 typ	 krajiny	 nesmír-
ně	důležité,	neb	mnohá	semena	zdejších	rost-
lin	klíčí	teprve	až	po	spálení	požárem.	Z	maso-
žravých	rostlin	je	tímto	jevem	známá	např.	Ro-
ridula dentata	(chejlava	zubatá).

Den první: přílet do JAR 
+ Signal Hill
Náš	 let	 proběhl	 bez	 problémů.	 Po	 příletu	
do	Kapského	Města	nás	vyzvedla	na	letišti	služ-
ba	a	odvezla	nás	do	hotelu.	V	hotelu	jsme	byli	
přivítáni	sklenkou	sektu.	Krátce	po	našem	pří-
letu	jsme	se	potkali	s	Alfredem,	jak	bylo	předem	

domluveno.	Ačkoli	už	bylo	odpoledne	a	my	byli	
unaveni,	 rozhodli	 jsme	 se	 ještě	 podniknout	
malý	 výlet	 na	 Signal	 Hill.	 Signal	 Hill	 se	 svý-
mi	350	m	nadmořské	výšky	je	nejmenší	horou	
Kapského	Města	a	je	to	krajní	výběžek	Stolové	
hory.	Jméno	„Signal	Hill“	pochází	ze	17.	století,	
kdy	byla	hora	využívána	jako	signální	stanoviš-
tě.	Odtud	bylo	KM	ranami	z	děl	a	vztyčenými	
vlajkami	informováno	o	připlouvajících	lodích.	
Cesta	pár	ulic	nad	naším	hotelem	vedla	pří-

mo	 na	 hřeben	 kopce.	 Trvalo	 zhruba	 hodinu,	

Drosera trinervia

Tučňáci	na	Boulders	beach
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než	 jsme	 dosáhli	 vrcholu	 Signal	 Hill.	 Naho-
ře	 se	 nám	 nabídl	 nádherný	 rozhled	 na	 KM.	
Do	 oka	 nám	 padl	 nově	 vystavěný	 fotbalový	
stadion,	na	kterém	se	odehrávalo	mistrovství	
světa.	Stolová	hora	nám	ukázala	toho	dne	svo-
ji	lepší	tvář,	bylo	naprosto	jasno.	Užili	jsme	si	
výhled	a	vydali	jsme	se	na	cestu	zpět,	abychom	
příkrý	sestup	zvládli	ještě	před	západem	slun-
ce.	Masožravky	 jsme	 zatím	 nenašli,	 zato	 ne-
chyběla	klíšťata,	která	byla	o	poznání	větší	než	
jejich	němečtí	příbuzní.

Den druhý: Constantia 
Nek
Bohužel	 jsme	 mohli	 v	 našem	 prvním	 hote-
lu	 zůstat	 pouze	 jednu	 noc,	 takže	 jsme	 mu-
seli	druhý	den	změnit	ubytování.	Náš	prona-
jatý	 vůz	 dorazil	 v	 pozdním	 dopoledni.	 Sta-
tečně	 jsme	 se	 probojovali	 hustým	 kapským	
provozem,	 až	 jsme	 konečně	 dosáhli	 hotelu	
ve	středu	města.	Kvůli	časově	náročné	výmě-
ně	hotelů	jsme	mohli	až	k	polednímu	vyrazit	
k	masivu	stolové	hory	Constantia	Nek.	Con-
stantia	 je	 jižní	 předměstí	 Kapského	 Města.	
Constantia	Nek	spojuje	 Stolovou	horu	s	ho-
rou	 Constantia,	 která	 se	 rozprostírá	 dál	 již-
něji.	 Z	 Constantia	 Nek	 vede	 turistická	 stez-
ka,	která	končí	v	botanické	zahradě	v	Kirsten-
bosch.	Na	 této	cestě	 jsme	chtěli	potkat	naše	
první	masožravky.
Na	 cestě	 tam	 jsme	 naneštěstí	 zabloudili,	

čímž	jsme	ztratili	další	čas.	Konečně	jsme	na-
šli	sedlo,	kde	 jsme	měli	naši	cestu	začít.	Po-
časí	nám	bohužel	příliš	nepřálo.	Pršelo,	byla	
zima,	větrno	a	mlhavo.	Tak	jsme	si	jižní	Afri-
ku	nepředstavovali!	Nenechali	jsme	se	ale	od-
radit	a	začali	jsme	hledat	své	první	úlovky.
Nápadné	nám	byly	zásahy	člověka	do	zdej-

ší	krajiny.	Skoro	všechny	stromy	byly	pokáce-
ny	a	vypadalo	 to,	 že	větší	 část	vegetace	 byla	
pokosena.	Pozadím	těchto	opatření	je	fakt,	že	
zavlečené,	resp.	invazivní	druhy	(zvláště	dře-
viny)	 představují	 ohrožení	 druhové	 četnos-
ti	 systému	 fynbos,	poškození	přirozené	 rov-
nováhy,	 stejně	 jako	 zvyšují	 nebezpečí	 požá-
rů.	 Což	 platí	 zejména	 o	 lidmi	 pěstovaných	
piniových	 lesích	 (Pinus radiata)	 v	 Constan-
tia	Nek.	V	posledních	letech	byla	tato	hrozba	

odhalena,	 a	 proto	 se	 v	 národním	 parku	 za-
čala	mýtit	 část	 cizorodých	 porostů,	 přičemž	
jich	bylo	asi	86	%	odstraněno.	Na	návštěvní-
ka	působí	holá	místa	jako	cizí	těleso,	pro	ve-
getaci	však	znamená	možnost	se	regenerovat.	
Některé	endemické	druhy,	zvláště	dřeviny,	už	
znovu	osídlují	region.
Zprvu	vedla	stezka	nízkým	lesem,	poté	vy-

mýceným	prostorem.	Během	naší	cesty	 jsme	
se	rozhlíželi	neustále	vlevo	a	vpravo	v	očeká-
vání,	že	uvidíme	nějaké	druhy	rosnatek.	Což	
se	 nám	po	čase	podařilo.	Alfred	 našel	 první	
rostlinky!	Jednalo	se	o	Drosera trinervia,	kte-
rá	rostla	na	strmé	zdi	v	tenké	vrstvě	substrátu.

Drosera trinervia Spreng	je	v	zimě	rostou-
cí,	 růžici	 tvořící	 rostlina.	 Své	 jméno	 získa-
la	 podle	 tří	 zřetelně	 viditelných	 nervů,	 kte-
ré	 probíhají	 na	 spodní	 straně	 listů.	 Rostliny	
kvetou	většinou	bíle,	jsou	však	známy	i	růžo-
vé	varianty.	V	 létě	 jejich	 stanoviště	vysycha-
jí	a	nadzemní	části	rostlin	odumírají.	Drosera 
trinervia	překonává	toto	roční	období	pomo-
cí	podzemních	zásobních	kořenů.

Drosera trinervia	 by	 nás	 měla	 od	 toho-
to	 okamžiku,	 krom	 jednoho	 dne,	 provázet	
celým	 naším	 pobytem.	 Mezitím	 jsme	 dora-
zili	 do	výšky	okolo	 500	m	 n.	m.	V	průběhu	

Drosera cistiflora
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našeho	pobytu	mělo	vyjít	 najevo,	 že	v	 těch-
to	vyšších	horských	regionech	je	třeba	počítat	
s	větší	četností	masožravek.	Od	teď	to	šlo	ráz	
na	ráz.	Chvíli	na	to	jsme	našli	Drosera aliciae,	
taktéž	rostoucí	na	svislé	skalní	stěně.	

Drosera aliciae Raym-Hamet	je	jako	Dro-
sera trinervia	druh,	který	tvoří	růžici.	Ovšem	
netvoří	 zásobní	 kořeny	a	nezatahuje	v	 létě.	
Růžice	jsou	jasně	větší	než	u	Drosera triner-
via,	což	nám	usnadňuje	 je	 rozpoznat	na	 je-
jich	 stanovištích.	 Většině	 čtenářů	 je	 tato	
rostlina	zajisté	známá	z	domácích	sbírek.
Na	 Constantia	 Nek	 jsme	 narazili	 na	 dvě	

odlišné	 formy	 Drosera aliciae.	 Častější	 byl	
relativně	menší,	 tmavě	červený	 typ,	ale	 ně-
kolik	větších	rostlin	bylo	spíše	nazelenalých.	
Tyto	 rozdíly	 byly	 nezávislé	 na	místě	 výsky-
tu,	někde	rostly	obě	 formy	hned	vedle	sebe	
na	jedné	skále.	
Od	 teď	 jsme	 podél	 cesty	 potkávali	 obě	

zmíněné	 rosnatky,	 které	 většinou	 rostly	
na	vlhké	 skále.	Vrstva	 substrátu	 byla	maxi-
málně	 pár	 centimetrů	 silná	 a	 silně	 písčitá.	
Částečně	se	zde	usadil	mech,	což	umožnilo	

červeným	 rosnatkám	 krásně	 vyniknout.	
Rostliny	 rostly	 většinou	 kolmo	 na	 stěnách,	
případně	v	příkopech	pod	nimi.	Zde	jsme	se	
zdržovali	jen	na	okraji	cesty.	Pravděpodobně	
existují	další	porosty	opodál.	Toho	dne	jsme	
bohužel	 krom	 těchto	 dvou	 druhů	další	 ne-
našli.
Protože	 silně	 pršelo,	 vypadaly	 stěny	 skal	

často	 jako	 zurčící	 potok.	 Rostliny	 byly	 řád-
ně	omyty	 a	 při	 bližším	pozorování	 vypada-
ly	 vskutku	 skromně.	 Dle	 informací	 Andre-
ase	 Fleischmanna	 zůstávají	 tato	 stanoviš-
tě	minimálně	vlhká	i	během	pěkného	počasí	
a	i	dokonce	během	suchého	léta	a	umožňují	
tím	přežití	rostlin.	
Vyfotografovali	 jsme,	co	se	dalo,	a	přesu-

nuli	jsme	se.	Kvůli	husté	mlze	nebylo	možné	
užít	si	báječný	výhled	na	zdejší	krajinu.	Sem	
tam	se	mraky	rozehnaly,	ale	během	pár	mi-
nut	se	opět	přihlásil	déšť.	Ten,	kdo	si	před-
stavoval,	že	na	těchto	stanovištích	masožra-
vek	musí	být	pořád	teplo	a	slunečno,	se	mý-
lil,	minimálně	v	 případě	 jižní	Afriky.	Tento	
den	se	nikdo	z	nás	nevrátil	na	hotel	suchý.

Drosera hilaris
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Den třetí: Boulders 
Beach – Silvermine
Pro	tento	den	jsme	si	předsevzali	hned	dva	cíle.	
Za	prvé	jsme	si	chtěli	prohlédnout	kolonii	tuč-
ňáků	na	Boulders	Beach	v	Simon´s	Town	a	v	ná-
vaznosti	na	to	se	projít	další	částí	stolové	hory,	
a	sice	přírodní	rezervací	Silvermine.	Proto	jsme	
vyrazili	brzy	ráno.
Simon´s	 Town	 poskytuje	 útočiště	 jedné	

z	nejméně	známých	kolonií	tučňáků	v	jižní	Af-
rice,	která	je	přístupná	člověku.	Tučňák	brýlo-
vý	(Spheniscus demersus)	je	jediný	africký	druh	
tučňáka.	Obývá	velkou	část	západního	pobře-
ží	JAR	a	Namibie	až	k	Angole.	Ještě	před	něko-
lika	lety	bylo	možné	dostat	se	přímo	až	k	jedin-
cům	na	pláži.	Dnes	je	kolonie	tučňáků	oploce-
na	a	zvířata	lze	sledovat	pouze	z	dřevěné	lávky.	
Tím	je	zabráněno	proniknutí	tučňáků	do	měs-
ta	a	předchází	se	tím	 jeho	znečištění.	Součas-
ně	zajišťují	tato	opatření	 jistou	ochranu	zvířat	
před	dotěrnými	turisty.

Z	 Kapského	Města	 do	 Simon´s	 Town	 je	 to	
přibližně	 20	 km,	 přičemž	 větší	 díl	 cesty	 vede	
podél	 pobřeží.	 Probojovali	 jsme	 se	městským	
provozem	a	dorazili	na	Boulders	Beach.	První	
věc,	která	nás	tam	upoutala,	byly	cedule	s	nápi-
sem	„Penguin	Protection	Fence“	(plot	na	ochra-
nu	tučňáků),	která	na	ochranný	plot	poukazo-
vala.	Na	začátku	kolonie	jsme	zaplatili	vstupné	
a	vkročili	na	dřevěnou	lávku.
Tučňáci	 zde	žijí	 na	písečném	pobřeží	mezi	

skalami.	 Hned	 za	 pobřežím	 rostou	 travi-
ny,	 keře	a	 stromy.	Dorazili	 jsme	 tam	relativně	
brzo.	V	tuto	denní	hodinu	byla	většina	tučňá-
ků	na	lovu	za	potravou	nebo	ještě	nebyli	příliš	
aktivní.	Od	hlídače	parkoviště	 jsme	 se	dozvě-
děli,	že	 tučňáci	se	vracejí	z	 lovu	teprve	kolem	
16	h	a	až	poté	 by	 toho	 bylo	 k	vidění	víc.	 Bo-
hužel	 to	bylo	pro	nás	příliš	pozdě,	 takže	nám	
nezbylo	než	doufat	v	jiné	setkání.	Vyfotili	jsme	
pár	fotek,	užili	jsme	si	panorama	a	vyrazili	jsme	
vstříc	Silvermine.
Přírodní	rezervace	Silvermine	leží	mezi	KM	

a	 Simon´s	Town	a	 tvoří	část	národního	parku	
Table	Mountain.	Tato	oblast	pokrývá	část	mysu	

Silver	Mine
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od	 Constantiaberg	 až	 ke	 Kalk	 Bay.	 Bohužel	
jsme	neměli	přesné	údaje,	kde	by	se	měl	nachá-
zet	hlavní	vchod.	Jeli	jsme	tedy	jednoduše	dál,	
dokud	 jsme	neobjevili	 směrovou	 tabuli	 rezer-
vace.	Uchváceni	grandiózní	 krajinou	 jsme	zů-
stali	 stát,	abychom	udělali	pár	 fotek.	Tato	za-
stávka	se	později	ukázala	jako	šťastná	náhoda!	
Celá	louka,	na	které	jsme	stáli,	byla	poseta	ros-
natkami,	především	Drosera trinervia.	Po	chví-
li	hledání	jsme	mohli	vidět	i	Drosera cuneifolia 
stejně	 jako	pár	 listů	a	pastí	Utricularia	–	snad	
Utricularia bisquamata.	A	tak	jsme	našli	první	

masožravku	dne,	a	to	aniž	bychom	vůbec	pře-
kročili	práh	přírodní	rezervace!	Spokojeně	jsme	
pokračovali	 ve	 směru	 hlavního	 vchodu.	 Nor-
málně	se	musí	platit	do	rezervace	vstupné.	My	
však	měli	štěstí,	neboť	v	tomto	týdnu	byly	„dny	
vstupu	do	rezervace	zdarma“	a	my	nemuseli	nic	
platit.	Odstavili	 jsme	 tedy	 naše	 auto,	 nasadili	
pohorky	a	vyrazili.
V	 krátkém	 čase	 jsme	 objevili	 další	 rosnat-

ky	na	okraji	cesty.	Jako	první	nás	upoutaly	tma-
vočervené	Drosera trinervia.	Chvíli	na	to	 jsme	
narazili	na	exempláře	Drosera aliciae.	Rostliny	
rostly	zčásti	v	extrémním	stínu,	což	způsobilo,	
že	byly	zelené	a	opravdu	velké.	Rostliny	na	slu-
nečnějším	a	otevřenějším	stanovišti	vykazova-
ly	kompaktnější	růst	stejně	jako	tmavočervené	
zabarvení.
První	 část	 cesty	 byla	dobře	 schůdná	a	ved-

la	 nádhernou	 krajinou	 fynbu.	 Bohužel	 jsme	
chytli	v	pravdě	mlhavý	a	chladný	den	a	nemoh-
li	jsme	se	nechat	rozmazlovat	krásným	rozhle-
dem.	A	přece	i	toto	počasí	mělo	svou	fascinující	
stránku.	Dalo	se	velmi	dobře	pozorovat,	jak	se	
mlha	rozpustila,	vytvořila	a	znovu	zmizela.	Čas	
od	času	se	objevilo	i	slunce.	Přesto	to	byl	velmi	
chladný	a	vlhký	den.	Pro	nás	bylo	překvapující,	

Drosera cistiflora Drosera cistiflora

Drosera cuneifolia
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v	jakých	klimatických	podmínkách	rostliny	ros-
tou.	Představu,	že	na	přirozených	stanovištích	
masožravek	je	pořád	více	méně	teplo,	jsme	toho	
dne	definitivně	zavrhli.
Čím	výš	jsme	stoupali,	tím	kamenitější	a	str-

mější	 cesta	 byla.	 Z	 našich	 rešerší	 jsme	věděli,	
že	 by	 v	 této	 rezervaci	 měla	 být	Drosera hila-
ris.	Tento	druh	jsme	chtěli	bezpodmínečně	na-
jít.	V	tak	zajímavém	prostředí	bylo	někdy	těž-
ké	sledovat	cestu	i	její	okolí	zároveň.	Jen	tím	lze	
vysvětlit,	že	jsme	ve	trojici	prošli	kolem	prvních	
Drosera hilaris.	 Naštěstí	 měl	 Alfred	 lepší	 oči	
a	zavolal	nás	zpátky.	

Drosera hilaris Cham	&	Schltdl.	je	druh	tvo-
řící	kmínek,	který	může	dosáhnout	 i	délky	až	
jednoho	metru.	Rostliny	rostou	zpravidla	mezi	
vysokými	 trávami	a	 fynbovým	houštím,	 které	
jim	slouží	jak	opora.	Jedinci,	kteří	nemají	mož-
nost	se	opřít,	poléhají	po	zemi.	Na	malých	strá-
ních	 rostou	 rostliny	více	méně	 svisle.	Období	
růstu	Drosera hilaris	spadá	do	jihoafrické	zimy.	
V	létě	se	skoro	kompletně	zatahuje	a	překoná-
vá	suché	a	teplé	roční	období.	V	této	době	zů-
stává	z	rostlin	viditelný	toliko	malý,	zelený	bod	

na	horní	části	stonku.	Teprve	na	začátku	podzi-
mu	začínají	rostliny	zase	pučet.
U	 rostlin,	 které	 objevil	 Alfred,	 se	 jednalo	

zpočátku	 jen	 o	 malou	 skupinu	Drosera hila-
ris,	které	vyrůstaly	na	kraji	cesty	z	vegetace.	Dle	
hesla:	„kde	je	jedna,	musí	být	i	další“	jsme	se	vy-
dali	na	lov.	V	křoví	jsme	byli	úspěšní:	v	houští	
fynbu	rostly	další	Drosera hilaris,	některé	s	vel-
mi	dlouhým	stonkem.	Tyto	rostliny	musely	být	
velmi	staré!
Nepřekvapovalo	nás	 jen	počasí,	ale	 i	 tmavá	

stanoviště	masožravek.	Velká	část	rostlin	rost-
la	mezi,	nebo	dokonce	pod	vegetací	fynbu.	Jen	
rostliny	 přímo	 na	 okraji	 cesty	 měly	 světlejší	
a	otevřenější	stanoviště.	Od	této	doby	 jsme	se	
stále	 vyškolenějším	 pohledem	 objevovali	 jed-
notlivé	exempláře	nebo	celá	hnízda	Drosera hi-
laris	v	pravidelných	odstupech.
Po	chvíli	jsme	narazili	na	další	druh,	Drose-

ra cistiflora,	což	pro	nás	bylo	trošku	překvapi-
vé.	Tento	druh	jsme	neměli	na	seznamu	pro	Sil-
vermine.

Drosera cistiflora Linnaeus	 je	 taktéž	 ros-
natka	rostoucí	v	zimě.	Na	podzim,	na	začátku	

Drosera pauciflora
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růstové	periody,	vytvoří	Drosera cistiflora	pří-
zemní	 růžici,	 ze	 které	 časem	 vyroste	 lodyha	
s	květem.	Květ	roste	až	na	samém	konci	stonku.	
Drosera cistiflora	má	největší	květ	z	celé	skupi-
ny	rosnatek	žijících	v	jižní	Africe.	Květ	se	zbar-
vuje	od	čistě	bílé	přes	růžovou,	křiklavě	růžo-
vou	až	k	tmavě	červené.	Rostliny,	které	jsme	na-
šli,	 byly	 poměrně	 drobné	 a	měly	 úzké	 stonky	
s	květy.	Bohužel	nekvetly!	O	pár	metrů	dál	jsme	
ještě	našli	Drosera cuneifolia.

Drosera cuneifolia Thunb.	je	stejně	jako	Dro-
sera aliciae	druh	tvořící	růžici.	Jedinci,	kteří	se	
vyskytují	v	oblasti	Silvermine,	vytvářejí	 růžice	
v	průměru	okolo	10	cm.	Kromě	těchto	obřích	
jedinců	jsou	známi	zástupci	tohoto	druhu	i	ze	
stolové	 hory	 (Table	 Mountain).	 Tyto	 rostliny	
jsou	menší	a	prokazují	kompaktnější	růst.	Na-
opak	jedinci	ze	Silvermine	mívají	často	zvlněné	
(“naondulované“)	kraje	listů,	což	vedlo	k	jejich	
pojmenování	Drosera undulata,	popř. Drosera 
cuneifolia var. undulata.

Kromě	těchto	dvou	druhů	 tam	rostly	 i	dal-
ší	Drosera hilaris.	Už	o	několik	minut	později	
jsme	našli	další	Drosera cistiflora.	Měly-li	prv-
ní	námi	nalezené	rostliny	úzké	stonky,	pak	tyto	
je	měly	podstatně	širší.	 I	 listy	přízemní	růžice	
byly	širší,	takže	byl	celkový	vzhled	těchto	jedin-
ců	rozdílný.	Bohužel	ani	tyto	rostliny	nekvetly.
Jen	 několik	 centimetrů	 od	 rosnatek	 rost-

la	na	 tomto	místě	Utricularia	 –	pravděpodob-
ně	Utricularia bisquamata.	Bohužel	jsme	viděli	
jen	listy	a	pasti,	květy	jsme	žádné	nenašli.	Ten-
to	nález	byl	pro	nás	zajímavý.	Dosud	jsme	zna-
li	bublinatky	jen	z	našich	domácích	kultur,	kde	
rostou	celoročně	 bez	problémů,	očekávali	 by-
chom	je	tedy	na	stanovištích,	která	zůstávají	ce-
loročně	vlhká.	To	nezapadalo	do	naší	představy,	
že	se	Drosera cistiflora	vyskytuje	pouze	na	vy-
sychavých	 stanovištích.	 Po	 prostudování	 lite-
ratury	k	Utriculari bisquamata	se	tato	hádanka	
vyřešila.	Rostliny	na	tomto	stanovišti	byly	pou-
ze	jednoleté.

Drosera trinervia
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Mezi	 jinými	druhy	 rosnatek	 bylo	 naším	cí-
lem	 dne	 najít	Drosera ramentacea	 a	Drosera 
glabripes,	které	by	se	měly	vyskytovat	v	oblas-
ti	Silvermine.	To	nám	však	mělo	zůstat	pro	dne-
šek	 zapovězeno.	 Sice	 jsme	 měli	 přesné	 údaje	
o	stanovištích	obou	druhů,	ale	nebylo	možné	je	
ještě	za	světla	najít.	Otočili	jsme	se	tedy	a	v	hus-
té	mlze	jsme	se	procházkou	vrátili	k	parkovišti.	
Na	zpáteční	cestě	 jsme	ještě	 jednou	prošli	ko-
lem	všech	stanovišť	a	znovu	jsme	si	je	prohlédli.	
Konečně	jsme	se	dostali	k	autu	a	jeli	do	hotelu,	
kde	jsme	něco	málo	pojedli	a	následně	vyčerpá-
ni	upadli	do	postelí.

Pokračování	příště…

Na	 závěr	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 něko-
lika	 lidem,	 bez	 kterých	 by	cesta	 zajisté	 nedo-
padla	zdárně.	Na	prvním	místě	je	dík	Andreasu	
Fleischmannovi	za	jeho	trpělivost	při	plánová-
ní	cesty.	Z	jeho	odborných	znalostí	jsme	moh-
li	 i	 po	 cestě	 profitovat,	 kdy	 jsme	 byli	 schop-

ni	 určovat	 rostlinné	 druhy.	 Mnohokrát	 díky	
za	všechno!
Další	poděkování	patří	Stewartu	McPherso-

novi	za	jeho	cenné	tipy.	Georgu	Stachovi	za	jeho	
podporu	a	nápad	podniknout	výlet	s	Frankem	
Woodvinem.	
Franku	 Woodvinovi	 bychom	 chtěli	 podě-

kovat	za	velmi	podařený	den	ve	Fernkloof,	kdy	
jsme	po	celý	čas	těžili	z	jeho	dlouholeté	činnos-
ti	a	znalostí	v	této	oblasti.			

Dle	článku	Dietz,	Ch.;	Jäger	A.;	Lenz	C.	J.;	Paul	
C.;	Karnivoren	am	Western	Cape	in	Südafrika.	
In	Das	Taublat	66	(1/2010),	s.	47–70.

Přeložila	Drahuše	Chovancová

Fotografie	k	článku:	Christian	Dietz

Stolová	hora
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Protože	měsíce	únor	a	březen	bývají	pro	mno-
ho	lidí	dobou,	kdy	se	rozhodují,	kam	pojedou	
na	dovolenou,	možná	Vám	následující	článek	
bude	vítanou	 inspirací.	 I	my	 jsme	totiž	před	
rokem	řešili	tento	problém,	navíc	s	faktem,	že	
finančních	prostředků	i	dnů	dovolené	máme	
k	dispozici	jen	málo	a	o	cestě	do	Skandinávie	
si	 tedy	budeme	muset	nechat	 jen	zdát.	Roz-
hodli	 jsme	se	 tedy,	že	cíl	naší	cesty	musí	 le-
žet	podstatně	blíž,	a	již	podvědomě	jsme	zvo-
lili	směr	sever	–	volba	tedy	nemohla	padnout	
jinam	než	 na	 Polsko.	 Je	až	 neuvěřitelné,	 jak	
málo	 podrobných	 informací	 o	 přírodě	 na-
šich	severních	sousedů	 lze	získat	na	českém	

internetu.	 Kvalitních	 článků	 je	 jako	 šafrá-
nu,	 i	přesto	 se	nám	po	dlouhodobém	pátrá-
ní	v	knihách	i	zahraničních	webech	podařilo	
najít	 dostatečné	 množství	 zajímavých	 míst,	
která	se	nám	zdála	lákavá.	V	neposlední	řadě	
nám	byla	výborným	pomocníkem	kniha	Mi-
loše	 Anděry:	 Národní	 parky	 střední	 Evropy.	
Ve	výsledku	 tedy	bylo	 rozhodnuto	o	návště-
vě	 	 tří	 národních	 parků	 a	 několika	 rezerva-
cí.	 Jakožto	 vášnivý	 masožravkář	 jsem	 samo	
sebou	 nemohl	 vynechat	 a	 do	 itineráře	 trasy	
nezahrnout	 lokalitu	 s	 přirozeným	 výskytem	
u	nás	již	vyhynulé	(a	následně	zpět	reintrodu-
kované)	masožravé	aldrovandky	měchýřkaté.

Droga do roślin mięsożernych 
aneb nejen za aldrovandkou 

na sever Polska
ZBYNĚK ELINGR, KLÁRA MADEJOVÁ
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Odrazováni	 informacemi	 (jak	 se	 pozdě-
ji	ukázalo,	naprosto	mylnými)	o	obecně	velmi	
špatném	stavu	polských	 silnic	 jsme	 si	 na	 ces-
tu	do	prvního	cíle	–	Biebrzanskeho	parku	na-
rodowego	–	vyhradili	dva	dny.	První	den	probě-
hl	poměrně	klidně,	úsek	700	km	z	našeho	do-
mova	v	Brandýse	nad	Labem	jsme	ujeli	bez	váž-
nějších	 komplikací,	 kromě	 průjezdu	 polským	
městem	Kielce,	které	bylo	v	tak	žalostném	sta-
vu,	že	jsme	si	připadali	jako	v	druhé	světové	vál-
ce.	Staré	oprýskané	domy,	některé	napůl	v	roz-
valinách,	hromady	sutě	uprostřed	náměstí	du-
sící	chabou	městskou	vegetaci,	koleje	a	obrov-
ské	betonové	skruže	uprostřed	silnice,	desítky	
uzávěr	a	objížděk,	jízdní	pruh	neustále	vedou-
cí	 přes	 koleje	do	 protisměru	 a	 zase	 zpět,	 atd.	
Jsme	však	natolik	zoceleni	stavem	komunikací	
ve	Středočeském	kraji,	že	nás	ani	toto	nemoh-
lo	rozhodit,	a	cena	benzínu	zjištěná	při	prvním	
tankování	 byla	 natolik	 potěšující,	 že	 se	 nám	
rázem	 vrátila	 dobrá	 nálada.	 Nepěkný	 dojem	
z	městečka	 Kielce	 byl	 rázem	 zapomenut,	 ne-
boť	o	tak	pěkných	silnicích,	 jaké	nás	dále	Pol-
skem	provázely,	se	nám	při	přípravách	na	ces-
tu	ani	nesnilo.	Mírně	nás	zaskočila	pouze	nee-
xistence	kempu,	v	němž	jsme	hodlali	první	den	

přenocovat,	ale	díky	GPS,	mobilnímu	internetu	
a	 skvělé	 navigaci	 spolujezdkyně	 jsme	úspěšně	
našli	v	této	oblasti	snad	jediný	otevřený	a	zcela	
liduprázdný	kemp.
Následující	den	 jsme	opět	 strávili	 na	cestě,	

krajina	se	začala	postupně	měnit,	osídlení	říd-
nout	a	lesů	přibývat.	Trasu	jsme	si	zpestřili	od-
bočkou	 k	 rašeliništní	 přírodní	 rezervaci	 Bag-
no	Pogorzel	(48,6	ha),	kde	k	našemu	zklamání	
nebylo	příliš	co	k	obdivování,	lokalita	je	z	větší	
části	nepřístupná	a	dostupné	oblasti	jsou	zne-
čištěné	množstvím	odpadků	v	okolí.	Je	to	ško-
da,	protože	podle	 leteckého	snímku	 toto	úze-
mí	vypadalo	velice	atraktivně.	Další	cesta	smě-
rem	na	město	Białystok	ubíhala	poměrně	rych-
le	a	po	několika	hodinách	jízdy	jsme	již	projíž-
děli	kolem	hraniční	cedule	vítající	nás	v	národ-
ním	parku	 Biebrza	a	 také	 kolem	oblíbené	vý-
stražné	 značky	 „Uwaga	 na	 łosie“,	 která	dávala	
tušit	blízkost	těch	impozantních	zvířat.

Zde si dovolím malou poznámku ke specifi-
ku národních parků v Polsku: Ve většině národ-
ních parků se vybírá poplatek za pobyt v něm, 
respektive za vstup na některé trasy v národním 
parku. Tento poplatek slouží nejen k jisté regula-
ci a monitoringu návštěvnosti, ale též je z části 

Panorama	přírodní	rezervace	Bielawa
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těchto příjmů hrazen vlastní provoz parku, roz-
voj infrastruktury a ochranářské projekty. Část-
ka je v podstatě symbolická (3–5 zł.) a nijak ne-
naruší cestovatelův rozpočet. Přestože nás žád-
ný strážce nekontroloval, považujeme za více 
než slušné i z výše uvedených důvodů se těm-
to poplatkům nevyhýbat. Navíc jsou vstupenky 
do parku pěkně graficky provedené a slouží jako 
pohlednice nebo milý suvenýr.
Biebrzański	 Park	 Narodowy	 byl	 vyhlášen	

9.	 9.	 1993	a	s	 rozlohou	592,2	km2	 	 je	největ-
ším	národním	parkem	Polska.	 Zdejší	 klima	 je	
poměrně	 chladné	 (průměrná	 teplota	 kolem	
5	°C),		a	právě	proto	zde	i	přes	nízkou	nadmoř-
skou	výšku	(100–150	m	n.	m.)	leží	sněhová	po-
krývka	až	140	dnů	v	roce.	Chladný	vzduch	a	vy-
soká	vzdušná	vlhkost	se	spoustou	mlh	tu	vytvá-
řejí	 specifické	prostředí	a	 kouzelnou	atmosfé-
ru.	Většinu	území	tohoto	národního	parku	po-
krývají	rozsáhlé	bažiny	údolí	řeky	Biebři	a	 jen	
čtvrtinu	území	pokrývají	lesní	porosty.	Neregu-
lovaná	řeka	zde	v	širokém	údolí	s	nízkým	sklo-
nem	 (0,36	‰)	 přirozeně	meandruje	 a	 vytvá-
ří	hustou	síť	ramen,	zátok	a	močálů.	Pravidel-
ným	cyklem	záplav	a	povodní	tak	vytváří	jeden	
z	 největších	 přirozených	 mokřadů	 v	 Evropě.	
Tyto	mokřady	jsou	významným	bodem		ptačích	

tahů	a	spadají	pod	ochranu	Ramsarské	úmlu-
vy	a	Natury	2000.	Právě	díky		množství	ptačích	
druhů	jsou	doslova	Mekkou	pro	mnohé	ornito-
logy.	Je	možné	zde	spatřit	na	270	ptačích	dru-
hů,	což	tvoří	přibližně	80	%	veškerých	ptačích	
druhů	v	Polsku.	Z	další	fauny	tu	našla	svůj	do-
mov	i	poměrně	silná	populace	losa	evropského	
(cca	400	jedinců),	bobra	evropského,	vydry	říč-
ní	a	při	velké	dávce	štěstí	tu	můžete	spatřit	též	
vlka	eurasijského.	
Jako	výchozí	bod	do	NP	Biebrza	jsme	po	krat-

ším	zaváhání	zvolili	 infocentrum	Grzedy,	v	 je-
hož	bezprostřední	blízkosti	se	nachází	malé	tá-
bořiště	s	prostorem	pro	stany,	 sociální	zaříze-
ní	s	tekoucí	vodou	a	zastřešené	stoly	s	lavicemi	
pro	pohodlné	stolování	návštěvníků,	což	je	lu-
xus,	který	jsme	od	našich	polských	sousedů	ne-
čekali.	Nedaleko	tábořiště	můžeme	najít	reha-
bilitační	centrum	divokých	zvířat	s	prostorný-
mi	výběhy	a	vyhlídkovými	plošinami.	 	 Již	ces-
tou	k	infocentru	jsme	projížděli	oblastí	rozleh-
lých	mokřadů	na	území	NP,	kterými	prochází	
několik	naučných	stezek	s	povalovými	chodní-
ky	a	též	je	možné	kochat	se	pohledem	na	široké	
pláně	z	vyhlídkových	věží.	
Velkou	 část	 rozlohy	 parku	 tvoří	 stanoviště	

ovlivněná	vodou		(přes	40	%	rozlohy),	převažují	

aldrovandka	měchýřkatá
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spíše	slatinná	společenstva	s	dominantním	rá-
kosem,	 ale	 najdeme	 tu	 i	 četná	 rašeliniště	 vr-
chovištního	 typu.	 Z	 těchto	 rašelinišť	 je	 nejlé-
pe	přístupné	Czerwone	Bagno,	na	 jehož	okraj	
vede	1000	m	dlouhý	povalový	chodník	se	zna-
čenou	 naučnou	 stezkou,	 kterou	 jsme	při	 naší	
návštěvě	nemohli	minout.	Czerwone	Bagno	 je	
rozsáhlé	vrchoviště	při	severním	okraji	střední	
části	parku	a	 je	domovem	rosnatky	okrouhlo-
listé	Drosera rotundifolia,	suchopýru	pochvaté-
ho	Eriophorum vaginatumale,	kyhanky	sivolis-
té	Andromeda polifolia a	vlochyně	bahenní	Va-
ccinium uliginosum.	Též	je	třeba	zmínit	počet-
nou	populaci	rojovníku	bahenního	Ledum pa-
lustre a	hořce	hořepníku	Gentiana pneumonan-
the.	Nesmíme	zapomenout	ani	na	v	okolí	ros-
toucí	orchideje,	 jejichž	počet	 je	uváděn	na	20	
druhů.	Značná	část	rašeliniště	je	již	porostlá	ra-
šelinným	borem	s	podrostem	výše	zmíněných	
druhů.	Na	konci	vyhlídkové		trasy	je	z	mírně	vy-
výšené	plošiny	možno	(opravdu	velmi	omezeně	
:)	)	nahlédnout	do		vlastní	otevřené	části	rašeli-
niště,	kde	ovšem	dominuje	rákos	a	další	pohyb	
je	 s	 ohledem	 na	 terén	 a	 přísný	 stupeň	ochra-
ny	populace	losa	evropského	nežádoucí.	Bližší	
i	vzdálenější	okolí	představuje	bohatou	mozai-
ku	různých	rostlinných	společenstev,	najdeme	

tu	 porosty	 vzácné	 vrby	 laponské	 Salix lappo-
num,	břízy	nízké	 	Betula humilis,	rozlehlé	po-
rosty	olše	Alnus,	rákosiny	kam	až	oko	dohléd-
ne,	a	mnoho	dalších.		Z	rostlinných	druhů,	kte-
ré	nás	masožravkáře	zajímají	nejvíce,	se	v	par-
ku	vyskytuje	 rosnatka	anglická	Drosera angli-
ca,	tučnice	obecná	Pinguicula vulgaris a	nechy-
bí	hned	tři	druhy	bublinatek:	bublinatka	menší	
Utricularia minor,	 b.	prostřední	U. intermedia 
a	b.	obecná	U. vulgaris.		Ale	v	parku	nejsou	jen	
lokality	ovlivněné	vodou,	nalezneme	zde	i	step-
ní	 společenstva	 na	 písčitých	 dunách.	 A	 prá-
vě	z	těchto	dun	vystupujících	z	rovinaté	kraji-
ny	lze	poměrně	snadno	(zejména	s	příchodem	
soumraku)	 pozorovat	 pasoucí	 se	 losy	 v	 mok-
řadech.	Nás	na	jedno	z	takových	míst	dopravi-
li	autem	pracovníci	NP,	které	 jsme	si	nakloni-
li	již	při	vstupu	do	parku	krátkým	rozhovorem	
a	následnou	vzájemnou	výměnou	regionálního	
piva	 :-).	Pozdě	večer	 jsme	se	 ještě	vydali	k	re-
habilitační	ohradě	prohlédnout	si	 losici,	která	
–	podle	slov	zaměstnanců	NP	–	je	ochotná	pro	
jablko	i	panáčkovat.	Po	několika	minutách	strá-
vených	u	výběhu	jsme	jim	museli	dát	za	prav-
du.	 Kdyby	 tělesná	 konstrukce	 losa	 evropské-
ho	umožňovala	tento	úkon,	půvabná	losí	dáma	
s	hebkým	čenichem	a	krásnýma	očima	by	snad	

biotop	aldrovandky	–	jezero	Kruglak
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byla	 schopná	 i	 sepnout	 přední	 nohy	 a	 prosit.	
S	příchodem	chladné	večerní	mlhy	nás	ve	sta-
nu	uspávala	symfonie	rozličných	ptačích	hlasů,	
které	si	nezadaly	se	zvuky	tropického	pralesa. 
Po	dvou	dnech	strávených	v	tomto	NP	jsme	vy-
razili	 dále	 na	 severovýchod,	 cestou	 přes	měs-
to	Suwałki	do	NP	Wigry.	 Jednalo	se	o	poměr-
ně	krátký	přesun	(80	km),	a	tak	bylo	dost	času	
udělat	si	malou	odbočku	na	lokalitu	se	zdoku-
mentovaným	 výskytem	 aldrovandky.	 Při	 do-
mácím	 studiu	 potenciálních	 lokalit	 této	 rost-
liny	 jsem	 narazil	 na	 několik	 oblastí	 výskytu	
v	 Polsku,	 ovšem	 jen	 jedna	 se	 více	méně	 sho-
dovala	 s	 přibližným	 plánem	 naší	 trasy.	 Pro-
to	 jsem	 se	 při	 dalším	 pátrání	 zaměřil	 na	 ob-
last	 jezera	 Kruglak.	 Zajímavý	 zdroj	 informací	
mi	poskytl	knihovník	Darwiniany	Adam	Vele-
ba,	za	což	mu	patří	dík.	Právě	z	tohoto	zdroje	
jsem	se	nejen	ujistil		o	publikovaném	nálezu	al-
drovandky,	ale		též	s	pomocí	dalších	zdrojů	zís-
kal	 i	 	bližší	představu,	v	které	části	 jezera	by-
chom	mohli	aldrovandku	nalézt.	Břehy	těchto	
přírodních	jezer	jsou	jen	málo	protkané	sítí	ry-
bářských	a	turistických	pěšinek,	proto	by	slepé	
pátrání	po	břehu	mohlo	být	dost	náročné,	stej-
ně	jako	samotný	prostup	zarostlým	bažinatým	
terénem.	 S	 vědomím	 těchto	 možných	 obtíží	

a	po	studiu	satelitních	snímku	okolí	jezera	jsem	
se	rozhodl	pro	relativně	snadný	přístup	od	jihu.
Jezero	Kruglak	leží	v	Suwałské	jezerní	oblasti	

a	je	jednou	z	mnoha	oligotrofních	nádrží	v	této	
rovinaté,	hustě	zalesněné	krajině.	Celé	okolí	je-
zera	 spadá	 do	 přírodní	 rezervace	 a	 to	 zřejmě	
i	díky	aldrovandce.	V	polské	legislativě	je	totiž	
zajištěno	zachování	populace	této	rostliny	prá-
vě	ochranou	celého	jejího	biotopu.
Po	 průchodu	 lesním	 porostem	 pralesní-

ho	typu,	do	kterého	by	se	bez	problémů	scho-
val	 i	zubr,	 jsme	dorazili	k	břehům	 jezera,	kde	
jsme	 úplnou	 náhodou	 objevili	 malou	 užovku	
obojkovou.	Nutno	podotknout,	že	setkání	s	ní	
bylo	 příjemné	oproti	 představě	 střetu	 se	 zub-
rem,	proto	jsme	si	ji	dobře	a	velmi	zblízka	pro-
hlédli,	než	se	odplazila	do	nedaleké	skrýše	mezi	
kořeny	za	svými	neodkladnými	hadími	záleži-
tostmi.	
Přístup	 k	 hladině	 nepatřil	 k	 náročným,	ale	

nebylo	snadné	postupovat	suchou	nohou,	pro-
tože	většina	příbřežních	porostů	byla	vydatně	
zavodněná.	Voda	v	jezeře	je	čirá	a	propouští	do-
statek	světla.	Vodní	vegetace	je	poměrně	pestrá,	
od	drobné	 thrutky	 plovoucí	Riccie fluitans	 až	
po	 leknín	bělostný	Nymphaea candida.	Po	pár	
minutách	 pátrání	 a	 balancování	 na	 kluzkých	

NP	Wigry	–	stezka	po	Sucharech
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kořenech	 a	 nestabilních	 drnech	 jsme	 nalezli	
mezi	 ostatními	 rostlinami	 vytouženou	 aldro-
vandku.	Rostliny	se	zde	nevyskytovaly	v	nijak	
velkém	množství,	ale	dle	 informací	z	 literatu-
ry	by	zde	měla	být	populace	o	síle	několika	ti-
síc	jedinců.	Rostliny	o	délce	přibližně	8	cm	vy-
tvářely	typický	S	tvar,	kdy	aktivní	vegetační	vr-
chol	směřuje	kolmo	k	hladině,	zatímco	střed-
ní	 část	 rostliny	 leží	 vodorovně	 s	 hladinou,	 se	
spodní	částí	odumírajícího	pletiva	směřujícího	
ke	dnu.	Již	při	prvním	pohledu	do	vody	kolem	
rostlin	bylo	jasné,	proč	je	většina	pastí	sklapnu-
ta	a	plná	kořisti,	makroskopickým	zooplankto-
nem	se	to	tu	jen	hemžilo.
Od	 dalšího	 průzkumu	 jezera	 jsme	 upusti-

li	 nejen	 díky	 neutuchajícím	 náletům	 krvežíz-
nivých	 komárů	 a	 obtěžujících	 klošů	 jeleních,	
ale	zejména	pro	bažinatý	terén.	Zaměřili	 jsme	
ještě	GPS	souřadnice	a	vydali	se	spokojeně	zpět	
k	autu.	Čekal	nás	jen	krátký	přesun	do	národní-
ho	parku	Wigry.
Wigierski	 Park	 Narodowy	 je	 odlehlý	 park	

na	 samém	 severovýchodě	 Polska,	 založe-
ný	v	 roce	 1989,	 se	 současnou	 rozlohou	150,9	
km2.	Rozkládá	se	na	typickém	rovinatém	úze-
mí	 vytvarovaném	 ledovcem	 s	 četnými	 jezery	
(48),	 rašeliništi	 a	 zbytky	 ledovcových	 morén.	

V	centrální	části	se	nachází	rozlehlé	jezero	Wi-
gry	(2170	ha	s	max.	hloubkou	73	m).	Zdejší	je-
zera	obklopují	rozsáhlé	lesní	porosty	boreální-
ho	typu	(tajga),	které	spolu	s	lesy	v	sousedním	
Bělorusku	a	Litvě	tvoří	 	 jeden	z	největších	ní-
žinných	lesních	komplexů	v	Evropě.	Tento	ná-
rodní	park	 je	 též	součástí	sítě	mokřadů	mezi-
národního	významu	(Ramsar)	a	Natury	2000.
V	Suwałki		jsme	se	stavili	v	obchůdku	s	míst-

ními	 specialitami	 a	 nakoupili	 nejen	 zásobu	
v	 Polsku	 tolik	 populárních	 „krówek“,	 ale	 také	
vzorky	místního	piva	a	tradiční	Suwalski	keks,	
což	je	něco	na	způsob	biskupského	chlebíčku.	
Při	 průjezdu	 tímto	 významným	 městem	 se-
verního	Polska	jsme	se	ocitli	doslova	v	obklíče-
ní	vozů	autoškoly,	 které	 se	objevovaly	v	mno-
hačetných	hloučcích,	a	nebylo	obtížné	zahléd-
nout	 jich	během	jediného	okamžiku	až	sedm.	
Později	se	ukázalo,	proč	tomu	tak	je.	Projížděli	
jsme	předlouhou	studentskou	čtvrtí,	kde	se	na-
cházely	budovy	škol	a	před	nimi	postávaly,	po-
kuřovaly	a	klábosily	stovky	(možná	i	tisíc)	pol-
ských	studentů.	
Nedaleko	Suwałki		jsme	ve	vesničce	Krzywe	

navštívili	infocentrum	správy	Wigierskeho	ná-
rodního	 parku.	 Zde	 jsme	 zaplatili	 za	 vstup,	
čímž	jsme	získali	do	sbírky	další	pěkné	kartičky,	

okraj	vřesoviště	v	PR	Bielawa
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a	prohlédli	si	expozici	v	muzeu,	zejména	jsme	
však	získali	cenné	 informace	k	plánované	ná-
vštěvě	naučné	stezky	Suchary	a	velmi	ochotná	
pracovnice	NP	nám	ukázala	na	mapě	nejprav-
děpodobnější	 místo	 výskytu	 bobrů.	 Zároveň	
iniciativně	 zatelefonovala	 do	 blízkého	 kem-
pu	a	ověřila,	 jestli	mají	otevřeno	a	mohou	nás	
přijmout.	 Jak	 jsme	 totiž	 zjistili,	 hledat	 v	 Pol-
sku	ubytování	mimo	sezónu	tzv.	na	blind,	tedy	
bez	předchozí	 rezervace	až	na	místě,	 se	příliš	
nevyplácí,	 protože	 drtivá	 většina	 podobných	
ubytovacích	 zařízení	 funguje	 pouze	 v	 červen-
ci	a	srpnu.	O	pár	chvil	později	jsme	tedy	rozbi-
li	stan		v	malém	rodinném	kempu	u	sympatic-
kých	cestovatelů,	 který	byl	 tou	dobou	obýván	
pouze	jejich	zaparkovaným	expedičním	offroa-
dem.	Malá	venkovní	kuchyňka	a	pěkné	nové	so-
ciální	zázemí	nás	příjemně	potěšily.
Po	odpočinku	a	dobré	kávě	jsme	vyrazili	vy-

baveni	pozorovací	technikou	na	stezku	po	Su-
charech,	což	jsou	dle	místního	názvosloví	drob-
ná	jezera	lemovaná	rašeliništi	s	plovoucí	rašeli-
nou	a	rašelinnými	bory.	Naučná	stezka	Sucha-
ry	je	součástí	placených	stezek	(nutno	zakoupit	
vstupenku)	a	vede	po	okraji	celkem	čtyř	distrof-
ních	jezer.	Z	významných	rostlinných	druhů	zde	
můžeme	 nalézt	 porosty	 rojovníku	 bahenního	

Ledum palustre,	klikvy	bahenní	Oxycoccus pa-
lustris,	 vachty	 trojlisté	 Menyanthes trifoliata,	
ďáblíku	 bahenního	Calla palustris a	 samo	 se-
bou	nechybí	masožravé	rostliny.	Kromě	celkem	
běžné	rosnatky	okrouhlolisté	zde	roste	 i	vzác-
nější		rosnatka	anglická	a	v	některých	jezerech	
i	 bublinatka	obecná	Utricularia vulgaris.	Ros-
natku	anglickou	se	nám	však	nepodařilo	nalézt,	
nejspíše	se	dle	mých	zkušeností	vyskytuje	blíz-
ko	otevřené	vodní	hladiny,	která	není	dostup-
ná	nejen	z	důvodu	ochrany	území,	ale	také	pro-
to,	že	právě	 tyto	břehy	 jsou	 tvořeny	zrádnými	
a	nebezpečnými	třasovisky,	a	tudíž	není	radno	
na	ně	vstupovat.
Hned	na	prvním	Sucharu	je	vybudována	vy-

hlídková	 plošina	 s	 přístupem	 po	 povalovém	
chodníku,	a	tak	můžeme	nahlédnout	až	k	ote-
vřené	 hladině	 a	 spatřit	 floru	 zblízka	 a	 přitom	
bezpečně.	 Jezero	 je	poměrně	hluboké	 (cca	10	
m).	Druhé	 jezero	 je	co	do	plochy	hladiny	nej-
větší	 a	 právě	 zde	 by	 dle	 informací	 měla	 růst	
Drosera anglica.		Třetí	vodní	plocha	na	stezce	je	
menší,	hodně	zazeměná	a	přes	její	severní	část	
s	rašeliništěm	vede	povalový	chodník.		Z	něho	
je	 možno	 obdivovat	 nejen	 rojovníky,	 sucho-
pýry	 a	 klikvu,	 ale	 též	 v	 rašeliníku	 vyšlapa-
né	stezky	bobrů.	Při	cestě	ke	čtvrtému	jezírku	

Bielawa,	pohled	od	ptačí	věže
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míjíme		pokácené	stromky	se	stopami	bobřích	
zubů a	též	překračujeme	bobří	kanál.	Jedná	se	
o	zavodněnou	stružku,	kterou	bobři	vybudova-
li	pro	svůj	snazší	a	bezpečnější	přesun	z	jedno-
ho	jezera	do	druhého	a	také	tudy	často	dopra-
vují	potravu	a	stavební	materiál.	Na	čtvrtém	Su-
charu	 (rozloha	1,15	ha,	maximální	hloubka	8	
m)	 je	návštěvníkům	k	dispozici	vysoká	a	mír-
ně	uzavřená	pozorovací	věž	s	výhledem	na	ce-
lou	plochu	jezera.	Tato	dřevěná	stavba	se	nám	
velmi	zamlouvala,	proto	jsme	se	zde	pohodlně	
usadili	a	věrni	pověstem	o	našem	národu	vyba-
lili	z	batohu	pivo,	chleba	a	paštiku.	Takto	občer-
stveni	jsme	pozorovali	tichou	a	nehybnou	hla-
dinu	jezera	až	do	úplného	setmění,	kdy	zvuky	
nedalekého	 města	 utichaly	 a	 každé	 zašustění	
ptačích	křídel	upoutalo	naši	pozornost.	K	naše-
mu	naprostému	zklamání	 jsme	však	nespatři-
li	ani	bobří	chlup.	Předlouhému	čekání	na	vod-
ní	hlodavce	nakonec	učinily	přítrž	divoké	kach-
ny,	které	nám	hlasitým	šploucháním	a	čeřením	
hladiny	znemožnily	další	pozorování.	Za	svitu	
měsíce	a	čelovky	jsme	se	vydali	na	cestu	zpět.	Ze	
zvědavosti	 jsme	se	 ještě	znovu	zastavili	u	prv-
ního	Sucharu,	ale	ani	tady	se	bobři	té	noci	ne-
ukázali.
Následujícího	 rána	 jsme	 vhodili	 peníze	

za	nocleh	do	kasičky	v	kempu	a	hnali	náš	vůz	
na	dlouhou	cestu	k	Mazurským	jezerům	se	za-
stávkami	ve	městě	Giżycko	a	v	(teď	po	sezóně	
již	 poklidném)	malebném	městečku	Mikolaj-
ky.	Obhlédli	jsme	mnoho	jezer	a	místy	bychom	
snadno	 uvěřili,	 že	 jsme	 ve	 Finsku.	 Bylo	 velmi	
větrno	a	zvláště	v	blízkosti	otevřené	vodní	plo-
chy	 nám	pohyb	proti	 větru	 činil	 značné	potí-
že.	Jaké	proto	bylo	naše	překvapení,	když	jsme	
spatřili	místní	 sportovní	 klub,	 jak	 nemilosrd-
ně	vyhání	na	hladinu	jezera	asi	desetileté	děti	
v	malých	lodičkách	s	plachtou	uprostřed,	kte-
ré	se	z	té	dálky	svou	velikostí	i	konstrukční	pro-
pracovaností	nápadně	podobaly	neckám.	Kaž-
dé	dítě	se	však	rychle	chopilo	lana,	aby	bezpeč-
ně	ovládlo	 svou	 loďku,	a	 za	chvíli	už	 brázdily	
hladinu	jezera	sem	a	tam	poháněny	větrem	tak	
dovedně,	že	jsme	je	museli	obdivovat.	
V	podvečer	jsme	ještě	navštívili	ptačí	rezer-

vaci	na	jezeře	Łuknajno,		které	patří	k	význam-
ným	hnízdištím	labutě	zpěvné.
I	 další	 den	 jsme	 zůstávali	 spíše	 na	 cestách	

a	 v	 civilizaci,	 nadále	 jsme	 směřovali	 na	 zá-
pad	přes	městečko	Malbork,	kde	stojí	největší	

gotická	 stavba	 světa,	 a	 to	 mohutný	 křižácký	
hrad	Malbork,	 který	sloužil	 jako	sídlo	velmis-
tra	řádu	německých	rytířů.	Při	pohledu	na	něj	
si	 teprve	 uvědomíte	 význam	 pojmu	 cihlově	
červená.	 Když	 jsme	 se	 dosyta	 nabažili	 pohle-
du	na	tu	obrovskou	hromadu	středověkých	ci-
hel,	pokračovali	 jsme	dál	přes	zajímavou	sbír-
ku	mostů	na	řece	Wisłe	u	města	Tczew	až	k	pří-
stavu	Gdyně.	Odtud	 jsme	 to	měli	 jen	 kousek	
k	dohodnutému	noclehu	u	jednoho	couchsur-
fera,	který	nás	nejen	srdečně	uvítal	a	vzal	pod	
svou	střechu,	ale	také	nám	doporučil	další	loka-
lity	a	zajímavá	místa	a	zapůjčil	nám	podrobnou	
mapu	místního	 nadlesnictva.	 Celý	 následující	
den	jsme	se	pohybovali	na	území	nadmořského	
krajinného	 parku	 (Nadmorski	 Park	 Krajobra-
zowy),	což	je	přibližně	na	úrovni	našich	chráně-
ných	krajinných	oblastí.	Hned	ráno	jsme	vyra-
zili	do	městečka	Hel.	Našim	cílem	bylo	navští-
vit	Fokárium	(tuleňárium	–	jedná	se	o	záchran-
nou	stanici	tuleňů	a	výzkumné	zařízení	institu-
tu	oceánografie	univerzity	v	Gdaňsku)	a	v	něm	
stihnout	ranní	krmení	tuleňů.	Již	cesta	po	Hel-
ské	kose	(=	úzkém	písčitém	výběžku	do	moře),	
která	 je	35	km	dlouhá	a	v	nejužším	místě	má	
pouhých	150	metrů,	byla	zajímavá	a	nebýt	 již	
drahnou	dobu	po	sezóně,	 jistě	bychom	se	 tís-
nili	v	kolonách	aut	a	zástupech	turistů.	Ovšem	
v	 tento	 čas	 jsme	 se	 mohli	 v	 klidu	 procházet	
po	zalesněných	zlatavých	dunách	s	křivolakými	
borovicemi,	fialovým	vřesem	a	voňavým	moř-
ským	vzduchem.	I	uličky	přístavního	městečka	
byly	poměrně	prázdné	a	kromě	samotného	Fo-
kária,	kam	se	kromě	nás	přišlo	na	tuleně	podí-
vat	ještě	přibližně	50	dalších	lidí,	jsme	si	moh-
li	užívat	poklidné	ospalé	atmosféry	 tohoto	 le-
toviska.	
Poobědvali	 jsme	na	břehu	Baltu	a	vydali	se	

dál	 po	 Helské	 kose	 zpět	 do	 vnitrozemí,	 kde	
jsme	asi	po	hodině	cesty	zastavili	jen	pár	kilo-
metrů	od	přírodní	rezervace	Bielawa.
Tuto	 oblast	 tvoří	 rozsáhlé	 rašeliniště	 balt-

ského	 typu	a	druhotné	vřesoviště	 (část	 rašeli-
niště	byla	v	minulosti	odtěžena)	s	mnoha	nád-
hernými	pohledy	na	rašelinná	jezírka	s	plovou-
cími	ostrovy	a	rozlehlým	výhledem	po	pláních	
vřesovišť,	 kde	 se	 nebe	 až	 v	 dáli	 dotýká	 drob-
ných	 keříků	 vřesu.	 Podobné	 úchvatné	 pano-
rama	 lze	 spatřit	 až	 v	 laponské	 tundře.	 Rozlo-
ha	celé	rezervace	je	721,41	ha	a	jistou	předsta-
vu	o	velikost	území	skýtá	pohled	z	vyhlídkové	
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věže	ukryté	mimo	 jakékoli	značené	cesty.	 Jed-
ním	z	hlavních	důvodů	ochrany	tohoto	území	
je	výskyt	nejsilnější	populace	ostružiníku	mo-
rušky	Rubus chamaemorus v	Polsku.	Mocnost	
rašeliny	 na	 písčitém	 podkladu	 místy	 dosahu-
je	až	dvou	metrů.	V	rozsáhlých	porostech	vře-
su	Calluna vulgaris a	vřesovce	čtyřřadého	Eri-
ca tetralix zde	roste	též	šicha	černá	Empetrum 
nigrum,	blatnice	bahenní	Scheuchzeria palust-
ris,	 hrotnosemenka	 hnědá	Rhynchospora fus-
ca a	 suchopýrek	 trsnatý	 Trichophorum cespi-
tosum,	zapomenout	nesmíme	ani	na	vonný	keř	
vřesnu	bahenní	(voskovník)	Myrica gale.	Z	fau-
ny	tu	při	 jarním	tahu	spočítali	až	800	 jedinců	
jeřábů	polepavých	Grus grus,	 krom	nich	 je	 tu	
též	 jediné	 hnízdiště	 vodouše	 bahenního	Trin-
ga glareola v	Polsku.	Nadšeni	z	 tohoto	místa,	
od	 kterého	 jsme	 si	 zprvu	 mnoho	 neslibovali,	
jsme	se	až	se	západem	slunce	pustili	na	cestu	
zpět	k	autu	a	následně	k	našemu	hostiteli	Dani-
elovi.	Ten	mezitím	připravil	grill	párty	na	osla-
vu	svých	narozenin,	kde	samozřejmě	nechybě-
la	polská	vodka,	a	tak	jsme	nemohli	odmítnout	
pozvání.	 Přispěli	 jsme	do	mlýna	svou	 troškou	
značky	Becher,	což	poláci	přijali	s	bujarým	nad-
šením	a	 potleskem.	 Po	 zbytek	večera	 už	 jsme	
ani	nestačili	sledovat,	jak	v	polské	mládeži	mizí	
obrovské	množství	vodky,	a	raději	jsme	se	včas	
vytratili	odpočinout	si	před	další	cestou.
Další	 den	 ráno	 jsme	 posnídali	 na	 troskách	

včerejší	pařby	a	s	vědomím,	že	se	naše	putování	
chýlí	ke	konci,	jsme	vyjeli	na	pobřeží	Baltu	k	re-
zervaci	Białogóra	(211,56	ha).	Jedná	se	o	speci-
fické	rašelinné	území	na	břehu	moře,	kde	mů-
žeme	 mezi	 dunami	 vátých písků	 ve	 sníženi-
nách	najít	rašelinné	enklávy	s	jezírky.	Z	místní	

významné	 flóry	 je	 vhodné	 jmenovat	 zejména	
vzácnou	bahničku	Eleocharis multicaulis, hrot-
nosemenku	 hnědou Rhynchospora fusca, po-
břežnici	jednokvětou	Litorella uniflora, již	zná-
mý	keř	vřesny	Myrica gale, orchidej	smrkovník	
plazivý Goodyera repens a	samo	sebou	nechy-
bí	masožravky,	jmenovitě	rosnatka	okrouhlolis-
tá	D. rotundifolia a	rosnatka	prostřední	D. inter-
media. Na	toto	místo	nás	lákala	nejen	zajímavá	
místní	flóra	a	jistá	nezvyklost	prostředí,	ale	ze-
jména	 fakt,	že	 tuto	oblast	využívají	 jeřábi	po-
pelaví	při	migračním	tahu	jako	jednu	ze	zastá-
vek	při	cestě	ze	Skandinávie	po	přeletu	Baltské-
ho	moře.	Trochu	jsme	doufali,	že	zde	některé-
ho	z	těchto	úchvatných	letců	potkáme,	přesto-
že	podle	slov	jednoho	polského	ornitologa	by	se	
zde	v	tuto	roční	dobu	už	vyskytovat	neměli.	Na-
štěstí	 jsme	ale	narazili	na	dva	opozdilce,	které	
prozrazoval	 jejich	 typický	zvučný	 křik.	Násle-
dovali	jsme	jejich	hlasy	až	do	relativní	blízkos-
ti,	kam	nám	to	složitý	terén	plný	zrádných	lou-
ží	a	keříků	vlochyně	umožňoval,	a	zahlédli	jsme	
tak	v	poslední	chvíli	dva	páry	vznešených	křídel	
kroužit	nad	osamělou	krajinou.	Během	dopo-
ledne	jsme	i	s	mírným	orientačním	zaváháním	
stačili	celou	rezervaci	obejít	po	hraničních	stez-
kách	a	nahlédnout	i	k	tůním.	
Odpoledne	 jsme	 se	 vzhledem	 k	 dostatku	

zbývajícího	 času	 rozhodli	 navštívit	 turistic-
ky	 velmi	 oblíbený	 Słowiński	 Park	 Narodowy.	
Byl	 založen	 roku	1967	na	výměře	327,4	 km2.	
Největší	 atrakcí	 tohoto	 národního	 parku	 jsou	
rozsáhlé	pohyblivé	duny	zlatavého	písku,	kte-
ré	 rok	 co	 rok	 pohlcují	 metry	 lesních	 porostů	
(též	pohřbily	tři	osady).	Už	při	parkování	neda-
leko	města	Łeba	nám	bylo	zřejmé,	že	se	jedná	
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o	nejatraktivnější	část	parku.	Systém	parkování	
s	hlídaným	parkovištěm	a	automaty	dával	naje-
vo,	že	si	zde	divočiny	příliš	neužijeme.	Od	par-
koviště	k	dunám	vede	5	km	dlouhá	cesta,	z	kte-
ré	se	jen	tu	a	tam	dá	vyhlédnout	na	moře	nebo	
na	druhou	stranu	k	 	Łebskému	 jezeru.	Na	své	
si	přijdou	snad	 jen	milovníci	válečné	historie,	
kteří	se	jistě	zastaví	u	ramp	pro	odpalování	ra-
ket	V2.	Nicméně	tato	procházka	stojí	za	náma-
hu,	neboť	po	pár	kilometrech	chůze	se	ocitnete	
ve	zmenšenině	pouště	Gobi.	Nejvyšší	 turistic-
ky	přístupná	duna	Łącka	Góra	má	kolem	40	m	
a	vítr	ji	stále	postupně	přesýpá	směrem	do	vnit-
rozemí	rychlostí	kolem	3	m	za	rok.	Je	zde	též	vi-
dět,	jak	borové	porosty	marně	vzdorují	ohrom-
né	mase	písku,	až	jsou	pohlceny	docela.	Bylo	by	
ale	chybou	domnívat	 se,	 že	většinu	území	 to-
hoto	národního	parku	tvoří	písek	a	poušť.	Na-
opak	přes	50	%	území	pokrývají	vodní	bioto-
py,	od	sladkovodních	jezer	počínaje,	přes	men-
ší	jezera	s	brakickou	vodou	až	po	rašeliniště,	rá-
kosiny	a	pobřežní	borové	porosty.	Z	rostlinných	
druhů	na	území	parku	si	 jistě	zaslouží	pozor-
nost	zejména	slanomilná	vegetace:	ostřice	pís-
čitá	Carex arenaria, dříve	uváděná	 jako	 tuřice	
plazivá,	rašeliniště	obývá	rosnatka	okrouhlolis-
tá	a	všem	pracantům	na	Kosišti	známá	plavuňka	

zaplavovaná	 Lycopodellia inundata. Zapome-
nout	nemůžeme	ani	na	v	Čechách	již	vyhynu-
lou	 kapradinu	 podezřeň	 královskou	 Osmun-
da regalis a	vzácnou	šídlatku	jezerní	Isoëtes la-
custris. Cestu	zpět	k	autu	 jsme	volili	po	moř-
ském	břehu	a	užívali	si	hřejivého	slunce	i	chlad-
ného	baltického	větru.
Večer	už	 nám	zbývalo	 jen	ukrojit	 pár	desí-

tek	kilometrů	z	cesty	k	Německu	a	najít	kemp	
na	 poslední	 nocleh,	 což	 se	 nám	 naštěstí	 po-
vedlo,	a	tak	jsme	ráno	mohli	v	klidu	vyrazit	dál	
na	západ,	naposledy	levně	natankovat	a	pokra-
čovat	 po	 německých	 dálnicích	 směrem	 k	 do-
movu.
Co	 napsat	 na	 závěr?	 Snad	 jen,	 že	 návštěvu	

Polska	 můžeme	 doporučit	 všem	 milovníkům	
masožravých	 rostlin,	 volně	 žijících	 zvířat,	 za-
jímavých	 krajinných	 scenérií,	 hlubokých	 lesů,	
modravých	 jezer	 a	 nádherné	 přírody,	 protože	
i	tato	blízká	země	rozhodně	má	co	nabídnout.	
Jen	 nevěřte	 všemu,	 co	 Vám	 lidé	 řeknou.	 Tře-
ba	že	polské	silnice	jsou	horší	než	naše,	polské	
pivo	se	nedá	pít	a	v	polské	přírodě	nenajdete	nic	
zajímavějšího	než	u	nás…			

Fotografie	k	článu:	Zbyněk	Elingr

Zdroje:
Kamiński	R.,	Adamec	L.,	Breckpot	C.,	1996.	Report on recent sites of Aldrovanda vesicu-

losa	(Droseraceae)	in Poland
Anděra	Miloš,		2011,	Národní	parky	střední	Evropy,	Slovart,	ISBN	978-80-7391-461-5
kolektiv	autorů,	1997	Květena	České	republiky,	díl	5.	Academia,	Str.	47–48.		ISBN	80-
200-0590-0
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Je	 již	poměrně	pozdě	a	my	se	blížíme	k	Sierra	
Nevadě,	silnice	začíná	stoupat.	Již	téměř	za	tmy	
začínáme	zoufat.	Strávit	noc	ve	výšce	přes	2500	
m	opravdu	nechceme.	Snad	na	poslední	chvíli	
nacházíme	parkoviště	s	jakýmsi	opuštěným	do-
mečkem.	Je	příhodné,	a	tak	zde	strávíme	noc.
Ráno	nám	navigace	hlásí,	že	zhruba	za	ho-

dinu	 bychom	 měli	 dosáhnout	 požadovaného	
místa.	Přijíždíme	k	vesničce,	spíše	turistickému	
středisku,	s	názvem	Nevada.	Již	z	dálky	mě	udi-
vuje	množství	sněhu	ležícího	na	úbočí	hor.	To-
lik	ho	tu	poprvé	nebylo.	Mám	strach,	aby	P. ne-
vadensis	kvetly,	když	to	sdělím	Mirkovi,	velmi	
ho	to	postraší.	

Konečně	přijíždíme	na	parkoviště	za	Neva-
dou.	Při	vystoupení	z	auta	nás	uvítá	velmi	os-
trý	a	studený	vítr.	Naložíme	na	sebe	svou	výba-
vu	a	vyrážíme	směrem	nahoru	do	hor.	Lokali-
ta	P. nevadensis je	ve	2700	m	n.	m.	Během	čtvrt	
hodiny	mi	začíná	třeštit	hlava,	bolesti	se	hlásí	
opravdu	úporně.	Původně	jsem	to	přičítal	nad-
mořské	výšce,	ale	všiml	jsem	si,	že	Mirkovi	něco	
kouká	z	uší.	A	tak	jsem	si	ten	toaleťák	do	uší	na-
cpal	taky.	Během	pár	minut	je	po	bolesti,	byl	to	
ten	silný	ledový	vítr.
Pomalu	 překročíme	 hřeben,	 na	 kterém	 se	

vypíná	velký	satelit,	a	začínáme	hledat	 lokali-
ty.	Malinko	 jsme	se	spletli	a	odbočili	na	 jinou	

Druhá výprava – A zase ty 
tučnice VI.

JAROSLAV NEUBAUER, MIREK MACÁK, PEPA MALÍNSKÝ

Pinguicula nevadensis	–	Sierra	Nevada



www.darwiniana.cz	 33

Pinguicula nevadensis	–	Sierra	Nevada
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cestu,	 ale	 i	 tak	 se	 věnujeme	 focení	 místních	
rostlin.	Překrásné	kvetoucí	hořce	a	spousta	dal-
ších	 skalniček	 se	 stávají	 kořistí	 našich	 foťáků.	
Je	nutno	provést	korekci	směru	postupu,	a	tak	
nám	nezbývá	než	přejít	pár	menších	sněhových	
políček.	Jsou	na	povrchu	tak	ztvrdlá,	že	uklouz-
nutí	by	znamenalo	jízdu	až	na	jejich	konec.	
Naštěstí	 nikdo	neuklouzl,	 a	 tak	docházíme	

na	 loučku	 s	 potůčkem,	 na	 které	 jsme	 poprvé	
fotili	a	viděli	stovky	P. nevadensis.	Na	louce	se	
pase	stádo	krav,	a	protože	s	Mirkem	zrovna	ne-
milujeme	 velká	 neznámá	 zvířata,	 procházíme	
mezi	nimi	s	obavou.	Ještě	větší	strach	mám,	zda	
tučnice	pokvetou.	Máme	štěstí,	skot	se	choval	
rozumně	a	tučnice	nás	přivítaly	spoustou	kvě-
tů.	Jen	ty	pozůstatky	kravího	vyměšování	mezi	
rostlinami	nepůsobily	moc	esteticky.
První	lokalita,	kterou	jsme	navštívili,	 je	po-

hádková	horská	 louka,	z	obou	stran	obtékaná	
potůčky,	které	se	v	jejím	konci	stékají.	Tučnice	
zde	rostou	ve	vysokohorském	krátkostébelném	
trávníku.	Jsou	po	téměř	celé	louce,	jak	v	březích	
potůčků,	tak	na	louce	mezi	trávou.	Je	jich	vel-
ké	množství.	Ač	 jsme	zde	ve	stejný	čas,	 tak	 je	

vidět,	 že	 zde	 zima	panovala	 letos	asi	déle.	 Již	
podle	 množství	 sněhu	 to	 tak	 vypadalo.	 Rost-
liny	na	slunci	 již	kvetou,	ale	ty,	které	jsou	při-
stíněné,	se	teprve	probouzí	a	začínají	ukazovat	
poupata.	 Není	 nutno	 vysvětlovat,	 že	 kvetoucí	
rostliny	se	staly	obětí	našich	fotoaparátů.	Poří-
zení	snímků	na	této	 lokalitě	bylo	dost	proble-
matické,	silný	vítr	a	málo	světla	díky	podmra-
čené	obloze	nám	daly	dost	zabrat.	Ale	mezi	sil-
nými	poryvy	větru	nakonec	své	snímky	uloví-
me.	Opouštíme	tuto	loučku.	Při	pohledu	z	ní	se	
mi	podaří	se	zorientovat	a	nacházím	i	druhou	
známou	 lokalitu,	 vodopád	 lemovaný	 porosty	
tučnic.	Po	průchodu	mezi	dalším	stádem	skotu	
k	vodopádu	docházíme.	Zde	tučnice	díky	tomu,	
že	 jsou	více	osluněny,	kvetou	naplno.	Rostliny	
v	 téměř	 kolmé	stěně	u	vodopádu	se	 fotí	 lépe.	
Je	opravdu	nádhera	vidět	 trsy	 tohoto	endemi-
tu	plně	nakvetlé	mezi	modrými	kvítky	hořeč-
ků.	Tato	lokalita	je	opravdu	nádherná,	a	tak	ne-
šetříme	a	důkladně	si	ji	nafotíme.
Rozloučíme	 se	 s	 tučnicemi	 a	 vodopádem	

a	 vyrážíme	 zpět	 k	 autu.	 Logicky	 odvozujeme	
zkratku,	nakonec	byla	asi	 3×	delší	a	o	 to	míň	

Pinguicula dertosensis –	Tortosa
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schůdná.	 No	 zkrátka	 hor	 jsme	 si	 pro	 dnešek	
užili	až	dost.	Velice	unavení	docházíme	na	par-
koviště,	 v	 místním	 občerstvení	 si	 dáme	 kávu	
a	kolu	a	 trochu	si	odpočinem,	opravdu	to	po-
třebujeme.	
Na	této	lokalitě	jsem	si	uvědomil,	že	kvetení	

rostlin	vysoko	v	horách	může	být	i	časově	dost	
posunuto	v	závislosti	na	počasí.	Ale	i	tak	jsme	
měli	opět	štěstí	a	rostliny	si	užili	v	plné	kráse.	
Odjíždíme	nakonec	spokojeni.
Naše	 cesta	 vede	 k	 hůře	 schůdnému	 kaňo-

nu	za	městem	Tortosa.	Jedná	se	o	krásný	a	za-
jímavý	 kaňon	 tvořený	 vápencem.	 Je	 však	 po-
měrně	špatně	schůdný	a	velmi	zarostlý	ostna-
tým	křovím.	Ke	 konci	 se	 kaňon	prudce	zvedá	
a	 je	zakončen	vodopádem	padajícím	přes	kra-
sový	útvar	připomínající	záclonu.	Jak	jinak	než	
že	tučnice,	zde	P. dertosensis,	roste	až	na	úpl-
ném	konci	u	tohoto	vodopádu.	
Přijíždíme	do	Tortosy	opět	pozdě	večer,	už	je	

skoro	tma.	Po	průjezdu	městem	se	nás	na	sil-
nici	stoupající	do	skal	navigace	snaží	přesvěd-
čit,	že	opravdu	máme	sjet	tu	kolmou	skálu.	Vy-
pínáme	ji	a	vsázíme	na	mou	paměť.	6	let	staré	
vzpomínky	v	bludišti	cest	mezi	olivovníky	a	je	
už	 tma.	Ale	 štěstí	 stálo	při	 nás	a	mně	 se	 zdá,	
že	jsme	na	té	správné	cestě.	Jen	k	tomu	parko-
višti	už	nedojedeme,	cesta	je	rozbitá	a	nechce-
me	potmě	riskovat.	Jdeme	s	Pepou	ověřit,	jest-
li	je	to	to	správné	místo,	a	je.	Varování	místního	
divočáka	nás	přinutí	zrychlit	krok,	ba	 i	popo-
běhnout	k	Mirkovu	velkému	pobavení.	Zapar-
kujeme	na	polní	cestě,	usteleme	si	pod	olivami	
a	ochutnáme	místní	víno.	Usínám	trochu	s	oba-
vami,	tohle	místo	umí	dát	zabrat.
Ráno	vstáváme	poměrně	brzy,	chceme	vyra-

zit	za	chládku	a	začít	stoupat,	než	se	udělá	pe-
kelné	vedro.	První	půlka	cesty	je	v	pohodě,	Jde-
me	po	chodníčku,	kudy	chodí	místní	koupat	se	
do	hlubokých	čistých	tůní,	které	místní	potok	
vytváří.	Druhá	půle	cesty	je	pekelná.	Hledáme	
stezku	tam,	kde	snad	není,	a	prodíráme	se	ost-
natým	křovím.	Zpocení	a	popíchaní	dorážíme	
téměř	k	cíli.
Když	zde	dorazíte	téměř	k	cíli	a	na	místo	už	

dohodíte	 kamenem,	čeká	vás	prémie.	Nejhor-
ší	 úsek	 cesty,	 téměř	 neschůdný,	 takřka	 kolmý	
svah,	na	němž	si	daly	dostaveníčko	snad	všech-
ny	druhy	ostnatých	potvor,	které	ve	Španělsku	
rostou.	 A	 palma	 žumara	 nízká	 (Chamaerops 
humilis)	se	k	 tomu	se	svými	ostnatými	řapíky	

listů	přidává.	Konec	je	opravdu	obtížnější,	Pepa	
kvůli	starému	zranění	nohy	vzdává,	vyfotí	si	pár	
rostlin,	které	rostou	zde	níž.	Při	první	návštěvě	
si	rostliny	zde	dole	nevybavuji,	asi	se	sem	při-
rozeně	rozšířily	splachem.	My	s	Mirkem	pokra-
čujeme	dál,	zbývá	pár	metrů.	Já	volím	cestu	při	
boční	skále	 jako	poprvé,	Mirek	to	bere	přímo,	
představa,	že	by	mu	ujela	noha,	a	to	by	opravdu	
neubrzdil,	až	o	balvany	pod	ním,	mě	moc	neu-
klidňuje.
Ve	stejnou	chvíli	dorážíme	na	místo,	vítá	nás	

vodopád	 lemovaný	 porostem	 tučnic	 a	 strašný	
smrad.	Do	vodopádu	spadla	z	vrchu	ovce	a	teď	
se	tu	rozkládá,	slunce	už	dost	paří,	a	tak	aspoň	
zavoláme	na	Pepu,	ať	se	v	 té	vodě	moc	nemy-
je	a	nepije	 ji.	 Pohled	na	kolmou	skalní	 stěnu,	
kde	ve	vrstvě	vysráženého	vápence	rostou	stov-
ky	krásných	rostlin,	trochu	zmírňuje	zápach.
Rostliny	 zde	 rostou	 stále	 smáčeny	 vodou.	

P. dertosensis	 je	velmi	pěkná,	má	oproti	 jiným	
víc	listů	v	růžici	a	i	růžice	je	uspořádána	víc	pro-
storově.	Ne	všechny	listy	se	tisknou	na	podklad,	
středové	 listy	trčí	do	prostoru.	Pokud	si	vyba-
vím	rostliny	z	kaňonu	od	městečka	Beteta,	ač	je	
tato	 lokalita	naprosto	odlišná,	musím	přiznat,	
že	 jsou	 velmi	 podobné.	 Učiníme	 tedy	 povin-
nosti	zadost,	vše	řádně	zdokumentujeme	a	za-
čínáme	hledat	cestu	zpět.	Trošku	si	mezi	balva-
ny	a	křovím	pobloudíme,	ale	nakonec	stojíme	
u	vstupu	do	kaňonu	u	krásného	 jezírka	 lemo-
vaného	oleandry,	a	tak	moc	dlouho	neváháme.	
Dostatečná	 vzdálenost	 od	 vodopádu	 a	 velké	
prokysličení	dává	 jistotu,	že	zde	voda	bude	již	
určitě	nezávadná.	Nezbývá	než	posbírat	odvahu	
a	do	té	chladné	vody	se	ponořit.	Než	uschneme,	
velebíme	nápad	vyrazit	tak	brzy	ráno,	ve	vedru	
a	na	sluníčku	by	to	bylo	moc	tvrdé.	
Teď	 si	 dáme	 trochu	 odpočinek	 od	 tučnic,	

chceme	se	podívat	k	moři,	 koupit	nějaké	dár-
ky.	A	taky	ochutnat	místní	kuchyni.	Užíváme	si	
koupání	a	tak	trošku	si	hrajeme	na	turisty.	Noc	
strávíme	 na	 kopečku	 kousek	od	moře.	Máme	
štěstí,	pokud	se	to	tak	dá	nazvat,	právě	vane	mi-
strál,	aspoň	Pepa	tvrdí,	že	se	tak	jmenuje	ta	pro-
tivná	vichřice,	co	z	vás	sundá	i	spacák.	Naštěstí	
po	větrné	noci	nás	nečekají	žádné	výstupy,	ale	
jen	obyčejná	 turistika	a	nákupy	dárků.	Odpo-
ledne	přichází	čas	 rozloučení	s	mořem	a	Špa-
nělskem,	 po	 pobřeží	 je	 čas	 zamířit	 do	 Fran-
cie	 a	 k	 průsmyku	 Tende	 na	 francouzsko-ital-
ské	hranici.	Těsně	před	hranicí	s	 Itálií	zde	má	
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na	skále	u	silnice	růst	P. hirtiflora	a	P. longifolia 
subsp.	reichenbachiana.	

Opouštíme	tedy	pobřeží	a	míříme	do	hor.	
Ve	Španělsku	se	poměrně	špatně	hledá	místo,	
a	tak	v	horách	Francie	čekáme,	že	to	bude	tro-
chu	lepší.	A	opravdu	poměrně	bez	větších	pro-
blémů	nacházíme	rozumné	místo	na	spaní.	Po-
večeříme,	usteleme	si	a	jdeme	spát.	Než	usnu,	
slyším	po	cestě	přicházet	koně.	Nejsou	to	však	
koně,	jak	se	posléze	ukáže,	ale	osli,	a	nehoráz-
ně	zvědaví.	Bagety	zahozené	s	tím,	že	je	snědí	
místní	zvířátka,	 je	velice	zajímají.	Oslem	jsem	
již	 byl	 párkrát	 nazván,	 ale	 přesto	 nevím,	 co	
od	těchto	zvířat	čekat.	Vstává	Pepa	a	přesvěd-
čuje	mě,	že	nic	špatného.	Taky	vstanu	a	oslíky	
pohladím,	nemají	nepřátelské	úmysly,	a	tak	jdu	
spát.	Mirek	odmítá	vylézt	ze	spacáku	a	s	osly	se	
skamarádit.

Ráno	 mně	 pohled	 na	Mirka	 připadá,	 jak	
kdyby	 proflámoval	 noc.	 Na	 to	 mi	 sděluje,	 že	
spal	hodinu,	že	osli	šli	tam	a	zpátky	a	pak	při-
šli	koně,	ale	to	my	už	spali.	No	prostě	sledoval	
noční	život	na	horské	pastvině	v	přímořských	
Alpách,	taky	zážitek.	 Jen	když	ho	Pepa	nazval	
Ijáčkem,	odvětil	něco	jen	těžko	publikovatelné-
ho.

Poměrně	brzy,	ještě	během	dopoledne	do-
rážíme	na	místo,	které	hledáme	dle	souřadnic	
od	Jardy	Lišky.	Souřadnice	opět	naprosto	sedí.	
Místo	je	velice	pohodlné,	krásné	velké	odpočí-
vadlo	 kousek	od	 francouzsko-italských	hranic	
a	hned	přes	cestu	kolmá	skála	doslova	porost-
lá	 tučnicemi.	 Pravda,	 P. hirtiflora	 je	mnohem	
víc,	 stovky	 rostlin	místy	vytvářejí	 souvislý	po-
rost	skály.

P. longifolia	 subsp.	 reichenbachiana	 je	
mnohem	méně,	pár	desítek	níž	na	skále,	mno-
hé	 rostliny	 jsou	 poměrně	 vysoko.	 Ve	 výšce	 je	
rostlin	 poměrně	 dost.	 Vypadá	 to,	 že	 se	 holky	
domluvily.	P. longifolia	subsp.	reich.	si	drží	vyš-
ší	část	skály	tvořící	lokalitu	a	P. hirtiflora	se	drží	
níže,	místy	doslova	až	u	silnice.	P. hirtiflora	 je	
v	plném	květu,	stovky	a	stovky	květu	zdobí	ská-
lu,	rostliny	tohoto	druhu	jsou	kvetoucí	nezma-
ři	a	kvetou	a	semení	od	 jara	do	podzimu.	Tak	
nacházíme	 jak	 zralé	 semeníky,	 tak	 květy,	 ale	
i	spoustu	poupat.	Tento	druh	zde	pokvete	celou	
vegetační	sezónu.

P. longifolia	subsp.	reich.	má	však	kvetení	
už	dávno	za	sebou,	pár	rostlin	se	vydalo	na	ces-
tu	dolů	a	rostou	v	rozumné	výšce,	tak	si	je	mů-
žeme	prohlédnout.	Semeníky	jsou	už	dávno	vy-
sypané	a	začínají	se	rozpadat.	Některé	růžice	už	

Pinguicula hirtiflora	–	Tende
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zakládají	hibernacula.	Zde	nenacházím	důvod	
uspíšené	tvorby	hibernacul,	skála	je	všude	spíš	
jen	vlhká	a	světelné	podmínky	jsou	též	stejné	–	
mírný	přístin.	Skutečně	nevím,	proč	jdou	rost-
liny	tak	brzy	„spát“.	

Pokud	mám	popsat	růžici,	je	též	dost	pro-
storová,	 počet	 listů	 v	 růžici	 je	 také	 poměrně	
vyšší.	Délka	listů	je	mezi	P. longifolia	a	P. lon-
gifolia	 subsp.	caussensis,	 nejsou	úplně	pentli-
covitě	prodloužené,	ale	 též	nejsou	 tak	krátké,	
jako	u	P. longifolia	subsp.	caussensis.	Zkrátka	je	
na	ní	dobře	vidět,	že	do	rodiny	P. longifolia	pat-
ří,	ale	nic	přehnaného.	Mirkova	fotka	vás	určitě	
přesvědčí.	Je	to	opravdu	krásné	místo	se	spous-
tou	kvetoucích	rostlin,	a	tak	se	jen	neradi	loučí-
me	a	přes	průsmyk	Tende	míříme	do	Itálie.	

Itálií	 jen	 projedeme,	 nemáme	 tu	 žádné	
lokality,	 spěcháme	 zpět	 do	 Švýcarska	 do	 Alp	
na	 lokality	P. leptoceras,	kde	doufáme,	že	tyto	
vysokohorské	krásky	zastihneme	v	květu.	I	ital-
ské	hory	jsou	krásné,	a	tak	nám	cesta	poměrně	
uběhne,	začínáme	stoupat	a	i	čas	pokročil.	Bez	
větších	problémů	dojedeme	na	místo	na	spaní	
a	chystáme	se	strávit	naši	poslední	noc	v	zahra-
ničí.	Trošku	dost	nás	vyděsí,	když	ze	skály	nad	
místem	 odpočinku	 spadnou	 dva	 balvany.	 No	
ke	 skále	 si	 lehat	 nebudeme.	 Strach	 zaženeme	

P. longifolia	subsp.	reichenbachiana	–	Tende

skvělými	olivami,	sýrem	a	vínem	a	nakonec	pří-
jemně	unaveni	usínáme.	Ráno	nás	budí	mírný	
deštík,	což	 je	o	to	protivnější,	že	nahoře	v	ho-
rách	to	asi	nebude	vypadat	nejlíp.	

Lokality	 tohoto	 druhu	 jsme	 dohledávali	
podle	satelitní	mapy,	jmen	hotelů	a	mých	vzpo-
mínek.	Ta	první	 je	 u	 hotelu	 Belvedere,	 přímo	
kousek	nad	 ledovcem.	 Je	 to	mokrá	až	bahnitá	
loučka	se	spoustou	drobných	stružek,	na	které	
mezi	rozvolněnými	trsy	trav	rostou	P. leptoce-
ras.	Počasí	je	pekelné,	fouká,	je	zima,	zamrače-
no	a	chvílemi	prší.	Na	focení	opravdu	ty	úplně	
nejhorší	podmínky.	Rostliny	však	skutečně	prá-
vě	kvetou,	jak	jsme	předpokládali,	a	tak	se	sna-
žíme.	Trpělivost	přináší	růže,	a	tak	se	pár	zábě-
rů	podaří.

Okolo	 to	 doslova	 kvete,	 balzám	 na	 oči.	
Horské	 zvonky,	 netřesky,	 lilie	 snad	 zlatohlavá	
a	 i	Mirkem	 tolik	očekávaný	 temnohlávek.	Ale	
jak	už	dává	název	tušit,	je	to	rostlina	sice	čeledi	
vstavačovitých,	ale	s	naprosto	tmavým	květen-
stvím.	V	 těchto	 podmínkách	 takřka	 nemožné	
na	focení.	Mirek	se	však	velmi	snaží,	a	tak	na-
konec	aspoň	slušnou	fotku	přeci	jen	uloví.

Doufáme,	 že	 na	 druhém	 místě,	 které	 je	
z	druhé	 strany	 štítů,	 to	 bude	 lepší,	 a	 tak	 tam	

temnohlávek	černý	(Nigritella nigra)
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přejíždíme.	Smůla,	je	to	hrozné	stále	stejně,	jen	
i	ty	rostliny,	které	po	chvíli	hledání	nacházíme,	
jsou	odkvetlé.	Druhou	lokalitou	je	balvan	v	za-
táčce	cesty	k	hotelu	Grimsel	hospic.	Po	přeje-
tí	hráze	horské	přehrady	se	v	zatáčce	objeví	ká-
men	nebo	kus	skály	a	to	je	celá	lokalita,	má	pár	
m2.	Dokonce	je	toto	místo	označené	jako	bota-
nická	zajímavost.

Na	vrchu	skály	asi	 3	m	vysoké	 je	 trávní-
ček	a	v	jeho	okraji	P. leptoceras	rostou.	Oprav-
du	 když	nekvetou,	 není	co	 fotit,	 a	 tak	aspoň	
pár	jiných	druhů	rostlin,	které	kvetou,	nám	to	
vynahradí.	Prochladlí,	a	přiznám	se,	že	já	tro-
chu	 zklamán,	 opouštíme	 tuto	 lokalitu.	 Kou-
sek	dál	a	 jen	trochu	níž	o	pár	metrů	a	 jen	asi	
1	km	od	této	lokality	zahlédnu	na	skále,	kte-
rá	tvoří	kraj	cesty,	tučnice.	Když	Mirek	zastaví,	
znejistím.	Vždyť	P. leptoceras	jsem	zatím	vždy	
viděl	v	trávníku	mezi	trsy	trav.	Toto	připomí-
nalo	spíš	lokality	z	Francie	a	Španělska.	Vyrá-
žím	 zpátky,	 zrak	mě	 nešálil.	 Na	 skále	 porost	
nádherných	 P. leptoceras,	 sice	 právě	 odkvet-
lých,	ale	ve	velmi	fortelné	pozici,	tak	neváhá-
me.	Rostliny	zde	rostou	na	úplně	kolmé,	vel-
mi	mokré	stěně	vzniklé	při	stavbě	silnice.	Jak	

Pinguicula leptoceras	–	Belvedere
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se	ve	štěrbinkách	udr-
ží,	nechápu,	ale	 je	vi-
dět,	 že	 se	 jim	 tu	 daří	
víc	než	dobře.	

Jak	 se	 vracíme	
k	 autu,	 nacházíme	
tučnice	 i	 v	 trávníku	
nad	 silnicí.	 Některé	
jsou	 P. alpina.	 Mirek	
se	zajímá,	jak	poznám	
P. alpina	 od	 P. lepto-
ceras,	 když	nekvetou,	
zaujalo	ho,	že	si	je	leh-
ce	 určuji	 a	 na	 určení	
trvám.	 Ukazuji	 mu,	
jak	 je	 to	 jednoduché.	
P. alpina	 má	 špičatý	
semeník,	 a	 to	 výraz-
ně,	a	P. leptoceras	ku-
latý,	spíš	 ještě	s	vpad-
lou	 špičkou.	 Zkrát-
ka	jsem	zabodoval,	no	
je	 nutno	 podotknou-
ti,	že	tomu	mě	naučil	
při	první	cestě	Honza	
Flísek.	Jestli	bude	číst	
tyto	řádky,	aspoň	uvi-
dí,	 že	 jsem	 dával	 po-
zor.

Opouštíme	 tuto	
úplně	 poslední	 loka-
litu	a	míříme	do	Čech	
domů.	 Na	 noc	 mi	
Mirek	 předá	 řízení	
a	 po	 půlnoci	 už	 ule-
háme	 na	 našem	 úze-
mí,	 kousek	 za	 Cho-
mutovem.	Druhý	den	 kolem	poledne	doráží-
me	do	Stráže	pod	Ralskem,	odkud	jsme	vyjíž-
děli.	Po	14	dnech	a	7300	kilometrech	doma.	

Co	 napsat	 na	 závěr.	Moc	 jsem	 se	 na	 tu-
hle	akci	těšil	a	moc	jsem	této	sestavě	věřil.	Ne-
zklamal	jsem	se,	ani	náznak	sváru,	stále	vese-
lí,	když	bylo	něco	horší,	vždy	to	někdo	podr-
žel.	 Prostě	 parádní	 psychický	 oddych,	 fyzic-
ky	dost	náročné,	a	přesto	se	to	zvládlo	v	klidu	
a	v	pohodě.	Viděli	jsme	spoustu	lokalit	a	dru-
hů	MR,	ochutnali	místní	kuchyň,	užili	si	i	tak	
trochu	moře,	no	zatím	určitě	nejhezčí	akce,	co	
jsem	zažil.	

Na	závěr	ještě	poděkování	Jardovi	Liškovi	
za	velkou	pomoc	při	plánování	akce.	Na	první	
výpravě	se	sice	sejmuly	GPS	souřadnice	a	bylo	
domluveno,	 že	 jako	 účastníkům	 nám	 budou	
poskytnuty.	Bohužel	já	jsem	členem	a	ostatní	
spolupracovníci	Darwiniany,	tak	jsme	si	muse-
li	pomoct	sami.	A	vyšlo	to,	a	jak	–	paráda.

Za	 cestovatelský	 tým	 sepsal	 Jarda	 Neu-
bauer,	 nafotil	 a	 radou	 přispěl	 Mirek	 Macák,	
do	všeho	klapal	zobákem	a	kamarádem	skvě-
lým	byl	Pepa	Malínský.			

Fotografie	k	článku:	Mirek	Macák

Pinguicula alpina	–	Grimsel
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Drosera whittakeri Planch.

Popis
Vytrvalá	 bylina,	 solitérní,	 hlíznatá,	 zbarvená	
žlutooranžově	nebo	dočervena	a	s	 listovou	rů-
žicí	o	průměru	4–8	cm.	Hlízka	oranžová,	více	
méně	 kulovitá,	 6–10	 mm	 dlouhá,	 v	 průměru	
6–10	mm,	bočně	smáčklá,	zapouzdřená	ve	více	
černých	papírovitých	pochvách	na	konci	verti-
kálního	podzemního	 stolonu	o	délce	 4–5	cm.	
Listy	 široce	 špachtlovité	 a	 přitisklé	 k	 povrchu	
substrátu,	na	 růžici	připadá	6–15	 listů.	Řapík	
15–35	mm	dlouhý,	při	bázi	4,5–5,5	mm	široký,	
distálně	u	báze	čepele	široce	rozšířený	na	6,0–
7,5	mm,	podélně	výrazně	pětižebrý,	celokrajný,	
lysý.	Čepel	obvejčitá	až	široce	obvejčitá,	za	zra-
losti	10–15	mm	dlouhá,	9–13	mm	široká,	ba-
zální	okraj	celistvý,	distálně	zoubkatý	se	zoub-
katým	vrcholem	(dobře	patrné	z	abaxiální	stra-
ny,	 tj.	 na	 rubu)	 a	 se	 žláznatými	 chlupy,	 které	
zakončují	 každý	 zoubkatý	 okrajový	 segment,	
stopkaté	žlázky	na	lícní	straně	poblíž	okraje	če-
pele	mediálně,	chlupy	zelené	až	průsvitně	čer-
vené	 a	 na	 vrcholu	 s	 červenými	 žlázkami,	 rub	
čepele	lysý,	žilnatina	se	větví	směrem	k	vrcho-
lu	(lépe	viditelné	na	sušených	zčernalých	vzor-
cích).	Květenství	sestávající	z	jednotlivých	kvě-
tů	odrůstají	ze	středu	listové	růžice,	nebo	jsou	
květy	občas	koncové	na	krátkých	(pod	10	mm)	
květních	 stvolech.	 Květů	až	 20,	 květní	 stopky	
zbarvením	více	méně	podobné	zbarvení	 listů,	
3–6	mm	dlouhé,	vzácně	porostlé	roztroušený-
mi	přisedlými	žlázkami,	květní	stopky	za	zra-
losti	více	méně	poléhavé,	skleslé	nebo	lehce	ob-
loukovité.	 Kališní	 lístky	 zelenavé	 až	 načerve-
nalé,	úzce	vejčitě	oválné,	6–8	mm	dlouhé,	3–4	

mm	široké,	okraje	a	vrchol	celokrajné,	abaxiál-
ní	povrch	černě	tečkovaný	(lépe	je	to	vidět	u	su-
šených	vzorků)	 s	 nepočetnými	 roztroušenými	
malinkými	přisedlými	žlázkami,	které	se	podo-
bají	žlázkám	na	květním	stvolu,	jinak	lysé.	Ko-
runní	plátky	lysé,	klínovité,	celokrajné,	8	–	15	
mm	dlouhé,	6	–	10	mm	široké,	vrchol	uťatě	hře-
bínkatý.	Tyčinek	5,	dlouhé	 jsou	4–5	mm,	nit-
ky	bílé,	prašníky	bílé,	pyl	nažloutlé	barvy.	Se-
meník	 zelený,	 obvejčitý,	 2–2,3	 mm	 dlouhý,	
1,7–1,9	mm	v	průměru.	Čnělkaté	blizny	3,	bílé,	
1,5–1,7	mm	dlouhé,	každá	dělena	v	četné	nit-
kovité	a	větvené	segmenty,	 lysé,	 bliznová	par-
tie	bílá,	k	vrcholu	dělená	ve	čtyři	koncově	zploš-
tělé	 bradavčité	 segmenty.	 Semena	uhlově	 čer-
ná,	hranatá,	vejčitě	válcovitá,	1–1,3	mm	dlou-
há,	v	průměru	0,7–1	mm,	pylová	láčka	v	rozsa-
hu	vroubkovaného	bazálního	pólu,	vroubkova-
ný	také	apikální	(horní)	pól.	Povrch	nepravidel-
ně	šestihranný	se	slabě	ztlustlými	okraji	antikli-
nál.	Počet	chromozómů	2n	=	20	(Kondo	et	La-
varack	1984).

Typizace (charakterizování)
Planchon	(1848)	ve	svém	pojednání	o	D. whit-
takeri	cituje	dva	vzorky	 (In	Novae	Hollandi-
ae	ora	meridionali	ad	Port	Phillips;	Gunn	no.	
6	 in	herb.	Hook	et	ad	Encounter	Bay;	Whit-
taker	 ibid.).	 Tento	 sběr	 získal	 W.	 J.	 Hoo-
ker	 a	dnes	 je	 uložen	v	 Královskcýh	 botanic-
kých	zahradách	v	Kew	(i	když	zjevně	bez	po-
ložek	D. whittakeri	a	D. aberrans).	Vzhledem	
k	tomu,	že	tato	citace	zahrnuje	prvky	od	obou	
druhů	 tak,	 jak	 jsou	zde	definovány,	D. whit-
takeri	s.	str.	(v	užším	smyslu)	by	se	měla	pova-
žovat	 za	 charakterizovanou	 Whittakerovým	
sběrem	 „ad	 Encounter	 Bay;	Whittaker	 ibid.	

Revize D. whittakeri s. lat. (Droseraceae) 
a popis nového druhu z Klokaního 

ostrova, Jižní Austrálie (Část IV.)
A. LOWRIE, J. G. CONRAN
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[in	herb.	Hook.]“,	protože	zastupuje	materi-
ál	z	Jižní	Austrálie	v	rozsahu	výskytu	D. whit-
takeri,	 kdežto	 vzorek	 „In	 Novae	 Hollandiae	
ora	meridionali	ad	Port	Phillips;	Gunn.	No	6	
in	herb.	Hook.“	je	vyloučen,	neboť	zastupuje	
materiál	z	Port	Phillip	Bay	ve	státě	Victoria,	
v	němž	se	vyskytuje	pouze	D. aberrans.	Avšak	
pátráním	v	Kew	a	Brtiském	muzeu	se	nepoda-
řilo	lokalizovat	žádný	z	Whittakerových	nebo	
Gunnových	sběrů	D. whittakeri	či	příbuzných	
druhů.	Jelikož	neexistují	žádné	sběry	připsa-
telné	původnímu	popisu,	ani	zjevně	žádnému	
z	obou	sběratelů	tohoto	druhu	z	Jižní	Austrá-
lie,	neotyp	(Lowrie	2835	et	Murfet)	byl	usta-
noven	 ze	 současných	 sběrů	 poblíž	 Encoun-
ter	Bay,	tedy	z	oblasti,	kde	své	sběry	pořizo-
val	Whittaker	a	kde	se	 tento	druh	stále	hoj-
ně	vyskytuje.	

Etymologie
Druhové	 jméno	 whittakeri	 dostala	 rosnat-
ka	 Whittakerova	 po	 Josephu	 Whittakerovi	
(1815–1894),	 školkaři	 z	 Breadsall,	 Derbys-
hire,	Anglie,	který	v	letech	1839–1840	nasbí-
ral	cca	300	rostlin	v	oblasti	od	Adelaide	a	již-
ního	pohoří	Mount	Lofty	Ranges	po	Encoun-
ter	Bay	v	Jižní	Austrálii.

Prostředí
Běžná	 na	 zeminách	 písčitých	 až	 jílovitých,	
vzácně	 na	 lateritických	 štěrcích,	 avšak	 ne	
na	 jílovištích	 odvozených	 z	 vápence.	 Roste	
na	plném	slunci	nebo	v	částečném	zastínění	
v	lesních	světlinách,	na	vřesovištích	a	na	lou-
kách.

Rozšíření
Roste	 v	 celém	 rozsahu	 pohoří	 Mounty	 Lof-
ty	Ranges	v	Jižní	Austrálii	a	rovněž	na	Kloka-
ním	 ostrově	 s	 rozptýlenými	 sběry	 na	 Yorks-
kém	poloostrově.	Tento	druh	se	šíří	východně	
do	 Murraylandu	 po	 Coorong	 National	 Park	
a	Monarto	Conservation	Park,	kde	se	jeho	vý-
skyt	těsně	překrývá	s	D. aberrans,	ale	bez	vý-
skytu	zjevných	kříženců	mezi	nimi.

Status ochrany
Druh	s	obecným	výskytem	a	dobře	zastoupe-
ný	v	chráněných	oblastech.	Není	ohrožen.

Poznámky
Tento	druh	kvete	od	července	do	října	a	ob-
dobí	sucha	přes	léto	přežívá	pomocí	podzem-
ní	hlízky.	Zdá	se,	že	barva	olistění	není	funk-
cí	 světelné	 expozice,	 neboť	 zelené,	 oranžo-
vé,	žluté	a	červené	olistění	se	 tvoří	na	mno-
ha	místech	v	pospolitém	růstu	a	podobně	 je	
tomu	i	u	rostlin	v	kultuře	(Clayton	2003	a	os.	
pozorování	obou	autorů),	i	když	rostliny	mají	
se	stárnutím	sklon	k	červenému	zbarvení.

Větší,	 robustnější	 forma	 D. whittakeri	 byla	
zaznamenána	 také	 v	 Adelaide	 Hills	 (Lowrie	
1989,	1998;	Clayton	2003).	Mívá	často	 také	
více	květů	a	spíše	zpola	povislých	než	poleh-
lých	stopek	za	plodu.	Nicméně,	průzkum	po-
pulací	v	celém	rozsahu	výskytu	tohoto	druhu	
ukazuje,	že	mezi	formami	dochází	k	postup-
né	 introgresi	 bez	výrazných	morfologických	
a	geografických	hranic.	Robustní	 forma	 ros-
te	často	ve	spojení	s	druhem	Acacia paradoxa 
DC.	(Mimosaceae),	takže	její	velikost	by	snad	
mohla	odrážet	vyšší	obsah	dusíku	v	půdě	pod	
těmito	keři.	Avšak	protože	i	v	kultuře	dorůs-
tá	větších	rozměrů	než	typová	forma	(pobřež-
ní	záduní),	snad	by	se	mohla	spíše	považovat	
za	ekotyp.

Epilog překladatele 
na závěr seriálu
Vážení	 čtenáři,	 popisem	 rosnatky	 Drosera 
whittakeri	 končí	 seriál	 příspěvků,	 které	 A.	
Lowrie	se	spoluautorem	věnoval	 tomuto	bo-
tanicky	nesnadnému	taxonomickému	oříšku.	
Jak	 je	 jeho	dobrým	 zvykem,	 pokusil	 se	 ten-
to	 variabilní	 komplex	 přehledně	 utřídit.	 Jen	
čas	 a	 další	 výzkum	 ukáže,	 jak	 dlouho	 tento	
„úklid“	vydrží.			

Seriál	přeložil	Zdeněk	Žáček
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V	 listopadu	 přibyl	
do	 knihovny	 zbrusu	 nový	
dvouset	 z	 pera	 Stewarta	
McPhersona	 (jakož	 i	 dal-
ších	 autorů).	 Jedná	 se	
v	 podstatě	 o	 dvoudílnou	
monografii	 čeledi	 Sarra-
ceniaceae,	 zabývající	 se	
zvlášť	Severní	a	Jižní	Ame-
rikou.	Obě	knihy	 jsou	vy-
tištěny	v	obvyklém	 luxus-
ním	 provedení	 ve	 formá-
tu	A5	na	kvalitním	papíře	
a	 s	 množstvím	 kvalitních	
fotografií.	 Text	 jsem	 pro-
zatím	neměl	čas	detailně-
ji	číst,	ale	zběžná	prohlíd-
ka	dává	najevo,	že	je	psán	klasickou	„McPhers-
novskou“	formou.	
Spoluautorem	 první	 knihy	 je	 věhlasný	 od-

borník	na	čeleď	Sarraceniaceae	v	Severní	Ame-
rice,	 Donald	 Schnell.	 Kniha	 má	 úctyhodných	
810	 stran	a	 přes	 550	 fotografií,	map	a	obráz-
ků,	najdete	v	ní	 informace	o	druzích,	poddru-
zích,	 varietách	 i	 formách	v	 rodech	Darlingto-
nia a	 Sarracenia.	 18	 intraspecifických	 taxonů	
je	zde	i	nově	popsáno	(jedna	forma	darlingto-
nie	a	množství	variet	a	forem	špirlic),	jejich	pře-
hledný	seznam	s	krátkým	popisem	a	obrázkem	
je	v	příloze	na	konci	knihy.	Vlastní	text	se	za-
bývá	všemi	taxony	z	ekologických	i	taxonomic-
kých	hledisek,	velký	důraz	je	kladen	na	ochra-
nu	přírodních	populací.	Snad	nejcennější	pra-
cí	jsou	aktuální	informace	o	rozšíření	jednotli-
vých	taxonů	v	přírodě.	Poněkud	zvláštně	půso-
bí	asi	třicetistránková	vsuvka	„Societies	and	Re-
commended	 Suppliers“	mezi	přílohou	a	 hlav-
ním	 textem	 knihy.	 Obsahuje	 ponejvíce	 infor-
mace	o	firmách	produkujících	a	prodávajících	
masožravé	rostliny	a	mně	osobně	připadá	jako	
zakuklená	reklama.	
Na	 druhém	 díle,	 ač	 je	 kratší	 („pouhých“	

566	stran),	spolupracovalo	více	autorů.	Kromě	
hlavního	 Stewarta	McPhersona	 to	 byl	 Andre-
as	 Wistuba,	 Andreas	 Fleischmann	 a	 Joachim	

Nerz,	 jména	 těchto	 odborníků	 na	 heliamfo-
ry	 i	 masožravé	 rostliny	 obecně	 jsou	 vám	 jis-
tě	známá.	Kniha	opět	hýří	 informacemi	obec-
ného	 rázu	 i	 popisy	 jednotlivých	 druhů,	 včet-
ně	pěti	nových.	Samozřejmostí	je	velké	množ-
ství	 fotografií,	 obrázků	 a	 mapek	 (celkem	 asi	
500),	 včetně	 rozkládací	mapy	masivů	 jednot-
livých	Tepui	na	hranicích	Brazílie	a	Venezuely.	
Za	zmínku	stojí	část	věnovaná	přirozeně	se	vy-
skytujícím	hybridům	heliamfor	i	souhrn	vlivů,	
které	by	mohly	ohrozit	přírodní	populace	(heli-
amfory	jsou	na	tom	oproti	špirlicím	jednoznač-
ně	lépe,	zejména	díky	nedostupnosti	stolových	
hor).	V	závěru	je	i	krátká	kapitola	věnovaná	kul-
tivaci	a	ochraně,	„reklamní“	vsuvka	 je	v	tomto	
díle	mnohem	kratší.	Seznam	nových	druhů	 je	
v	příloze.	
Shrnuto	 a	 podtrženo,	 obě	 knihy	 jsou	 vý-

znamným	dílem	o	čeledi	Sarraceniaceae a	ne-
předpokládám,	 že	 by	 byly	 brzy	 překonány.	
Enormní	 koncentrace	 informací	 z	 nich	 dělá	
cenné	přírůstky	do	naší	 knihovny	a	 ještě	cen-
nější	zdroje	pro	pěstitele	i	odborníky.	Chcete-li	
se	 něco	dozvědět	 o	 heliamforách	 nebo	 jiných	
špirlicovitých,	neváhejte	si	o	knihy	napsat,	ne-
budete	litovat.	

Adam Veleba

Knihovník představuje: Sarraceniaceae of North 
America a Sarraceniaceae of South America



www.darwiniana.cz	 43

Nepenthes spathulata	s	vyvíjejícími	se	láčkami.	3D:	foto	Jakub	Štěpán



Anatomie a morfologie 
masožravých rostlin

Tabule XXIV
Čeleď – bublinatkovité (Lentibulariaceae L.M.C. Richard)

Rod – bublinatka (Utricularia L.), angl. Bladderwort
Druh – Utricularia alpina Jacq.

Utricularia alpina – příklad epifytního typu bublinatky (An example of epiphytic form).
1/ Asimilační prýty podobné listům (Assimilative organs similar to lea-

ves). 2/ Květ (A flower). 3/ Zásobní hlízky (Store tubers).

Zpracoval: Zdeněk Žáček


